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CONSELHO NACIONAL DO CDS 

Reunião Extraordinária 

Lisboa, 17 de Outubro de 2019 

 

REQUERIMENTO 

Apresentado por Mário Cunha Reis 

Conselheiro Nacional 

Membro da Comissão Executiva da TEM/CDS 

___________________ 
 

 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Nacional,  

O CDS teve nas últimas eleições legislativas o pior resultado da sua história: o número de votos foi 

reduzido dos 653.987, em 2011, para 221.774, o que corresponde a uma redução de 66%; o 

número de mandatos foi reduzido de 24, em 2011, para cinco, o que corresponde a uma redução de 

79%; ou, relativamente à legislatura anterior, a representação parlamentar reduzida dos 18 para 

apenas cinco deputados, o que corresponde a uma redução de 72%.  

Estes factos deverão merecer por parte do Conselho Nacional - o órgão máximo deliberativo entre 

Congressos - uma reflexão profunda e um debate ponderado, aprofundado e alargado à participação 

da maioria dos Conselheiros Nacionais.  

De acordo com a convocatória enviada por e-mail no passado dia 11 de Outubro de 2019, a ordem 

de trabalhos da reunião extraordinária agendada para hoje, contém os seguintes pontos:  

1. Aprovação das actas das reuniões do Conselho Nacional; 

2. XXVIII Congresso – apresentação, discussão e votação do Regulamento de Eleição de 

Delegados, do Regulamento do Congresso e eleição da Comissão Organizadora do 

Congresso; 

3. Análise dos Resultados das Eleições Legislativas.  

Sabendo que: 

1. a presente reunião extraordinária foi convocada a pedido da Senhora Presidente do Partido, 

com o propósito de agendar o próximo Congresso Nacional, electivo;  

2. a sua convocação numa quinta-feira à noite, dia de trabalho para a maioria dos Conselheiros 

Nacionais, em Lisboa, impede a presença e participação nesta reunião de muitos, em 

particular aqueles que residem ou trabalham nos distritos mais remotos, como é o caso de 

Bragança, Vila Real ou Viana do Castelo, que distam a mais de quatro horas de viagem;  
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Venho, na qualidade de Conselheiro Nacional, requerer a V/a. Exa. que coloque à consideração do 

plenário do Conselho Nacional, a proposta alteração da ordem de trabalhos, excluindo da presente o 

ponto 3. Análise dos Resultados das Eleições Legislativas, e adiando-o para uma próxima reunião 

ordinária (a última reunião ordinária teve lugar a 5 de Abril, em Lisboa), a realizar a um sábado.  

Atentamente, 

 

Mário Cunha Reis 

___________________ 
 

Resultado da votação: Reprovado por maioria 


