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O CDS, enquanto partido político, terá tanto mais valor para Portugal quanto maior capacidade 

tiver para influenciar ou mesmo determinar as decisões políticas, com fidelidade sua à 

Declaração de Princípios, enunciada em 19 de Julho de 1974, na defesa do humanismo 

personalista, da democracia, do pluralismo e do Estado de Direito.  

 

“O povo português deseja liberdade, justiça, eficácia,  

competência, ordem, realismo e progresso.” 
Adelino Amaro da Costa (1943-1980) 

 

“O C.D.S. representa, em primeiro lugar, os portugueses que estão dispostos  

a lutar pela consagração, em Portugal, do humanismo personalista,  

sustentando a necessidade imperiosa de se concretizarem,  

na nossa vida colectiva, as exigências do progresso,  

em todas as suas formas. 

Defendemos o humanismo personalista  

porque ele é, mais do que qualquer outra ideologia,  

o melhor caminho através do qual se procura  

combater a exploração e a opressão do homem pelo homem.” 

Declaração de Princípios do CDS, 19 de Julho de 1974 
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Com a presente Moção de Estratégia Global, a ser apresentada no XXIX Congresso Nacional do 

CDS, que tem lugar em Guimarães, a 2 e 3 de Abril de 2022, pretende-se enunciar algumas das 

áreas prioritárias de intervenção da Direcção Nacional do CDS-PP para o mandato de 2022 a 

2024.  

As propostas que serão apresentadas neste documento, têm presente as difíceis circunstâncias 

políticas, financeiras e organizativas actuais do CDS-PP, pelo que importa, com realismo, sentido 

crítico e espírito construtivo, realizar alterações importantes no modo de funcionamento do 

Partido e das suas estruturas.  

O momento presente é um momento de recomeço, que nos convoca a todos, dirigentes e 

militantes, começando pelas bases.  

É este o mote que dá o título a esta moção: Recomeçar pelas Bases. 
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1. Ponto de partida 

1.1 Situação política 

1.1.1 Legislativas nacionais 

Os resultados das eleições legislativas de 30 de Janeiro de 2022 determinaram a ausência de 

representação do CDS-PP da Assembleia da República, pela primeira vez desde 1975, então 

Assembleia Constituinte.  

Entre 2011 e 2022 os resultados das eleições legislativas foram os seguintes: 

Ano Votos Mandatos Variação  
de Votos 

Variação de 
Mandatos 

2011 653.987 24 - - 
2015 (*) 18 (*) -6 
2019 221.774 5 -432.213 -13 
2022 86.578 0 -135.196 -5 

   -567,409 -24 

 
(*) Nas eleições legislativas de 2015, o CDS-PP concorre em coligação com o PPD-PSD (PàF – Portugal à Frente), tendo 

ganho as eleições e formado governo, embora sem maioria parlamentar. O Governo de Coligação durou apenas 27 dias, 

em resultado da rejeição do Programa de Governo na Assembleia da República. 

Assim, em onze anos, entre 2011 e 2022, o CDS-PP perdeu um total de mais de 567 mil 

votos, isto é 86,8% do seu eleitorado em legislativas nacionais.  

 

1.1.2 Europeias 

Entre 2009 e 2019 os resultados das eleições para o Parlamento Europeu foram os seguintes: 

 
(*) Nas eleições europeias de 2014, o CDS-PP concorreu em coligação com o PPD-PSD (Aliança Portugal).  

Em dez anos, entre 2009 e 2019, o CDS-PP perdeu mais de 93 mil votos, isto é 31,3% do seu 

eleitorado em europeias.  

Ano Votos Mandatos Variação  
de Votos 

Variação de 
Mandatos 

2009 298.423 1 - - 
2014 (*) 1 (*) 0 
2019 205.106 1 -93.317 0 
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1.1.3 Legislativas regionais 

1.1.3.1 Região Autónoma da Madeira 

Entre 2011 e 2019, os resultados das eleições legislativas da Região Autónoma da Madeira foram 

os seguintes:  

 

Em oito anos, entre 2011 e 2019, o CDS-PP perdeu mais de 17 mil votos, isto é 68,3% do 

seu eleitorado na Região Autónoma da Madeira.  

Após as eleições de 2019, o CDS-PP formou Coligação de Governo com o PPD-PSD, ainda em 

funções.  

 

1.1.3.2 Região Autónoma dos Açores 

Entre 2012 e 2020, os resultados das eleições legislativas da Região Autónoma dos Açores foram 

os seguintes: 

 

Em oito anos, entre 2012 e 2020, o CDS-PP perdeu um total de 376 votos, isto é 6,2% do 

seu eleitorado na Região Autónoma dos Açores. 

Após as eleições de 2020, o CDS-PP formou Coligação de Governo com o PPD-PSD, ainda em 

funções.  

 

  

Ano Votos Mandatos Variação  
de Votos 

Variação de 
Mandatos 

2011 25.974 9 - - 
2015 17,488 7 -8,486 -2 
2019   8.246 3 -9,242 -4 

   -17,728 -6 

Ano Votos Mandatos Variação  
de Votos 

Variação de 
Mandatos 

2012 6,110 3 - - 
2016 6.674 4 +564 +1 
2020 5.734 3 -940 -1 

   -376 0 
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1.1.4 Autárquicas 

Não sendo possível calcular o número de votos do CDS-PP em eleições autárquicas, devido às 

diversas candidaturas em coligação com outros partidos, e não estando disponíveis dados sobre 

o número total de autarcas eleitos pelo CDS-PP, não é possível apresentar dados sobre tendência 

de evolução votação e de mandatos obtidos ao longo das três mais recentes eleições autárquicas.  

Entre 2013 e 2021, os resultados expressos em Presidências de Câmara e vitórias em coligação 

foram os seguintes:  

 

Em oito anos, entre 2013 e 2021, o CDS-PP conquistou mais uma Presidência de Câmara, e 

ganhou mais 22 Câmaras Municipais em Coligação.  

 

1.2 Situação financeira 

Em 2019 foram disputadas as Eleições Europeias e Legislativas, contando o CDS-PP com uma 

subvenção pública superior a 1,2 milhões de Euros. As quotas e contribuições totalizaram 21 mil 

Euros. De acordo com as Contas do exercício de 2019, aprovadas em 28 de Junho de 2020, o CDS-

PP apresentou um passivo superior a um milhão de Euros. 

Em 2020 foram disputadas as Eleições Regionais dos Açores. De acordo com as Contas do 

exercício de 2020, aprovadas em 2 de Junho de 2021, o CDS-PP apresentava um passivo superior 

a um milhão de Euros, ano em que a subvenção pública foi reduzida em 48% para os 646 mil 

Euros. As quotas e contribuições não chegaram aos 10 mil Euros.  

  

1.3 Situação organizativa – cobertura das estruturas 

O CDS-PP tem actualmente 207 estruturas concelhias, e 14 delegados concelhios, num total 

de 308 municípios, distribuídos por 18 distritos e duas Regiões Autónimas.  

Apenas três distritos têm estruturas concelhias na totalidade dos municípios, e oito 

distritos  tem uma cobertura inferior a 50%. 

Ano Presidências  
de Câmara 

Câmaras em 
Coligação 

Variação de 
Presidências  

de Câmara 

Variação de 
Câmaras em 

Coligação 
2013 5 19 - - 
2017 5 19 0 0 
2021 6 41 +1 +22 

   +1 +22 
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Não existem dados disponíveis que permitam apurar o número de estruturas concelhias que se 

encontram verdadeiramente activas, realizando trabalho político de forma consistente ao longo 

dos respectivos mandatos, e menos ainda que permitam avaliar o seu desempenho. 

 

1.4 Conclusão 

Apesar da perda de representação na Assembleia da República, o CDS-PP mantém representação 

parlamentar nas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas Madeira e dos Açores, seis 

Presidências de Câmara e um Deputado no Parlamento Europeu.  

Para além disso existe um número elevado de autarcas eleitos como Vereadores e Deputados de 

Assembleias Municipais, Presidentes e Deputados de Assembleias de Freguesia, pelo que o 

CDS-PP dispõe de massa crítica para superar os grandes desafios actuais.  

 

 

 

 

 

“Quem não quer ser vencido pela verdade, será vencido pelo erro.” 
Santo Agostinho de Hipona (354 d.C.-430 d.C) 
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2. Propostas 

2.1 Renovar a militância 

O CDS-PP, enquanto instituição política partidária, precisa de renovar e reafirmar a sua base 

militante, e criar as condições para que, ao nível das estruturas locais, distritais ou regionais, 

possa ser realizado trabalho político com relevância junto de cada uma destas comunidades.  

A vitalidade do Partido depende em boa parte do trabalho desenvolvido por estas estruturas e da 

sua visibilidade junto das populações. Desta forma será possível recuperar para a militância 

activa, bem como captar e acolher novos militantes, pessoas com capacidade, vontade e 

disponibilidade para desenvolver trabalho cívico e político com a marca do CDS-PP.  

Deve entender-se a “militância activa” como um dever de participação dos militantes: 

1) nos processos de decisão nos órgãos internos; 

2) no financiamento das estruturas organizacionais, indispensável para o desenvolvimento 

da actividade do Partido; 

3) nas campanhas eleitorais (organização, comícios, etc.); 

4) nos eventos promovidos pelas estruturas (reuniões de confraternização, angariação de 

fundos, manifestações, etc.); 

5) nas actividades de formação política (conferências, etc.); 

6) no preenchimento no espaço de opinião disponível nos meios de comunicação social 

locais, regionais e nacionais.  

Neste sentido, propomos que seja estabelecido um Programa de Renovação da Militância, 

coordenado pela Direcção Nacional, em colaboração com as Comissões Políticas Distritais e 

Regionais.  

 

2.2 Actualização da base de dados de militantes 

A base de dados de militantes é um instrumento fundamental para a prossecução da democracia 

interna do Partido. Da sua regular actualização depende uma eficaz comunicação entre os órgãos 

nacionais, regionais ou distritais e concelhios e os militantes. 

O exercício da “militância activa” está directamente dependente da capacidade de informação e 

comunicação das estruturas locais e nacionais com os militantes.  

A actualização da base de dados de militantes deverá ser uma prioridade da Direcção Nacional do 

CDS-PP, na medida em que desta dependerá: 

1) a transparência e regularidade dos processos democráticos internos; 

2) a capacidade de financiamento das estruturas e actividades do Partido; 
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3) capacidade de comunicação com os militantes; 

4) capacidade de recuperar e atrair pessoas para a “militância activa”. 

Em 24 de Novembro de 2007, foi aprovado em Conselho Nacional o “Regulamento da Actualização 

do Ficheiro de Militantes do CDS-PP”, no âmbito do “Projecto Militância Activa”, que teve como 

objectivo a «actualização e complemento dos dados de cada militante constantes do ficheiro 

central», a ser concluído até ao final do primeiro semestre de 2008. Nos termos deste projecto, 

mantinham os «direitos e deveres de militância no Partido» os militantes que procedessem à 

actualização de dados, sendo suspensos os restantes. 

Passados treze anos desta última actualização e da introdução de nova legislação relativa à 

protecção de dados pessoais (RGPD), importa: 

1) actualizar a base de dados de militantes, de modo a proceder à actualização dos dados 

pessoais, nomeadamente dos dados de contacto, com particular relevância para os meios 

que permitam a comunicação electrónica (SMS e e-mail); 

2) criar condições técnicas que permitam assegurar que cada militante possa proceder, 

autonomamente, à correcção dos seus dados, por via electrónica, e, entre outras, 

3) seleccionar o meio preferencial de contacto; 

4) seleccionar os conteúdos opcionais que pretenda receber. 

Deverão ser igualmente tomadas providências para que os dados dos militantes sejam mantidos 

numa única base de dados nacional centralizada. 

Deverá ser regulamentado o acesso total ou parcial, para efeito de comunicação, de modo a ser 

facultado aos órgãos nacionais, regionais ou distritais, e concelhios, assim como, no âmbito de 

actos eleitorais, nomeadamente, ao primeiro subscritor: 

a) de listas candidatas a delegados ao Congresso; 

b) de moções de estratégia global ou sectorial ao Congresso Nacional;  

c) de listas candidatas aos órgãos regionais ou distritais e concelhios. 

(Actualização da proposta constante no ponto 1. Actualização da base de dados de militantes da Moção de Estratégia 

Sectorial “Transparência, Rigor e Responsabilidade”1, aprovada na reunião do Conselho Nacional de 20 de Março de 2021)  

 

  

 
1 Moção de Estratégia Sectorial “Transparência, Rigor e Responsabilidade” 
https://www.temcds.org/wp-content/uploads/2019/12/2020-xxviii-congresso-cds-mocao-estrategia-sectorial-
transparencia-rigor-responsabilidade-tem-mario-cunha-reis.pdf 
 

https://www.temcds.org/wp-content/uploads/2019/12/2020-xxviii-congresso-cds-mocao-estrategia-sectorial-transparencia-rigor-responsabilidade-tem-mario-cunha-reis.pdf
https://www.temcds.org/wp-content/uploads/2019/12/2020-xxviii-congresso-cds-mocao-estrategia-sectorial-transparencia-rigor-responsabilidade-tem-mario-cunha-reis.pdf
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2.3 Comissão de gestão e reestruturação 

A actual situação financeira do Partido irá exigir por parte da nova Direcção do CDS-PP a tomada 

de decisões de gestão importantes e excepcionais, que devem ser norteadas por princípios de 

transparência, equilíbrio e defesa, não apenas do superior interesse do partido, mas também dos 

seus funcionários, em coerência com os valores e princípios que defendemos.  

Assim, propomos a criação de uma Comissão de Gestão e Reestruturação, presidida pelo 

Secretário-Geral, cujos restantes membros serão eleitos em Conselho Nacional do CDS-PP.  

Esta Comissão será responsável por todos os processos relativos a: 

1) inventariação do património mobiliário e imobiliário;  

2) elaboração de contratos de venda de património mobiliário e imobiliário;  

3) elaboração, renegociação e rescisão de contratos de trabalho;  

4) determinação de critérios para indemnizações e/ou compensações nos casos de rescisões de 

contratos de trabalho de funcionários do Partido e do término dos contratos de funcionários 

do Grupo Parlamentar;  

5) elaboração, renegociação e rescisão de contratos de fornecimentos, de serviços externos e de 

arrendamento;  

6) renegociação de dívida a fornecedores;  

7) renegociação de contratos de financiamento. 

2.4 Comissão de Remunerações 

O estabelecimento de remunerações dos membros dos órgãos executivos e dos funcionários do 

Partido, de acordo com o número 1. do Artigo 35º dos Estatutos e o número 1. do Artigo 10º do 

Regulamento Financeiro, está actualmente na disposição do Secretário-Geral, «de acordo com 

orientação definida pela Comissão Executiva».  

As remunerações dos membros dos órgãos executivos não estão publicadas, e não são 

habitualmente apresentadas nas reuniões do Conselho Nacional convocadas para efeito de 

aprovação de contas.  

De modo a assegurar a transparência e rigor dos critérios, bem como promover a justiça e a 

responsabilidade, propõe-se a criação de uma Comissão de Remunerações, que deverá ser 

mandatada pelo Conselho Nacional para estabelecer a Política de Remunerações, ajudas de custo, 

despesas discricionárias e outros encargos associados a cargos dirigentes do partido, e assegurar 

anualmente a avaliação independente do desempenho qualitativo e quantitativo dos membros 

dos órgãos executivos, bem como dos funcionários do Partido, de acordo com objectivos 

económicos, financeiros, operacionais e eleitorais definidos anualmente pela Comissão Executiva.  

(Actualização da proposta constante no ponto 6. Comissão de Remunerações da Moção de Estratégia Sectorial 

“Transparência, Rigor e Responsabilidade”, aprovada na reunião do Conselho Nacional de 20 de Março de 2021) 
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2.5 Regular funcionamento dos órgãos de decisão política e organizativa 

As reuniões ordinárias dos diversos órgãos, cuja periodicidade está estatutariamente definida, 

são indispensáveis para o regular funcionamento do Partido.  

2.5.1 Comissões Políticas Concelhias 

No caso das Comissões Políticas Concelhias, que cremos ser importante destacar, estas reuniões 

são indispensáveis sobretudo à partilha de informações sobre de assuntos de interesse local, 

sendo igualmente oportunidades para a reflexão, discussão e decisão sobre a substância e o modo 

de intervenção política, quer nos órgãos autárquicos em que o CDS-PP tenha representantes, quer 

junto dos órgãos de comunicação social, quer através da organização de eventos de divulgação e 

formação política. Por outro lado, estas reuniões permitem que os seus membros se conheçam 

melhor, encontrem e organizem formas de colaboração e de intervenção política e cívica, 

reforçando deste modo a coesão interna e aumentando a capacidade de influência junto da 

comunidade.  

As Comissões Políticas Concelhias deverão promover a interacção com autarcas locais eleitos pelo 

CDS-PP e entre estes, devendo procurar uma adequada articulação política, bem como constituir-

se como um importante apoio ao eficaz exercício dos seus mandatos.  

Esta é mais uma das dimensões da promoção da “militância activa”, na medida em que a coesão 

interna e a actividade externa visível permite atrair e motivar mais pessoas para a intervenção 

política. Compete às Comissões Políticas Concelhias assegurar o seu acolhimento e a promoção 

da sua participação nas actividades do partido.  

2.5.2 Comissões Políticas Distritais 

As Comissões Políticas Distritais têm, entre outras responsabilidades, o acompanhamento, apoio 

ao desenvolvimento e escrutínio da actividade das Comissões Políticas Concelhias, e, nos 

concelhos em que não existe implantação, a sua promoção.  

Estas deverão promover a difusão das iniciativas políticas das Comissões Políticas Concelhias do 

Distrito e fomentar a organização de iniciativas conjuntas destas Comissões, devendo procurar 

uma adequada articulação política entre estas. 
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2.6 Revisão de estatutos 

Os Estatutos do CDS-PP foram revistos pela última vez em 2014, sendo que a consciência de uma 

nova realidade (política, financeira, sanitária, ambiental, tecnológica, etc.), obriga a uma revisão 

séria com vista à sua adequação às novas circunstâncias.  

2.6.1 Reuniões ordinárias dos órgãos nacionais em modo híbrido  

Da necessidade de reunião em modo remoto, utilizando as tecnologias de videoconferência, 

surgida durante a pandemia do Covid-19, resultaram níveis muito elevados de participação dos 

membros do Conselho Nacional, mas também da Comissão Política Nacional, o que representou 

uma melhoria da democraticidade interna.  

Desta forma, os membros destes órgãos que não residem ou trabalham na área da Grande Lisboa, 

nas proximidades da Sede Nacional do CDS-PP, tiveram a possibilidade de participar de forma 

mais assídua nestas reuniões, uma vez que puderam evitar viagens longas e dispendiosas.  

Este meio de reunião demonstrou ser eficaz, mais eficiente do ponto de vista dos custos 

associados às deslocações e, por sua vez, com menor impacto do ponto de vista ambiental, mais 

consciente do ponto de vista da segurança rodoviária daqueles que participam em reuniões 

frequentemente longas.  

Assim, propomos que a modalidade de reunião em regime híbrido, i.e. presencial e remoto, seja 

adoptada como a modalidade ordinária das reuniões dos órgãos nacionais, e a modalidade 

exclusivamente presencial passe a ser adoptada como excepcional, devendo ser devidamente 

justificada a sua necessidade.  

 

2.6.2 Financiamento – receitas próprias 

Dada a difícil situação económico-financeira do Partido, que decorre, por um lado, de um elevado 

passivo acumulado, e por outro da forte redução da subvenção pública, resultante da perda de 

representação parlamentar, será necessário compensar com outras fontes de receitas próprias, 

previstas na Lei de Financiamento dos Partidos Políticos (Lei n.º 19/2003)2, nomeadamente:  

a) as quotas e outras contribuições dos filiados (alínea a) do ponto 1. do Artº 3);  

b) as contribuições de candidatos e representantes eleitos em listas apresentadas por cada 

partido ou coligações ou por estes apoiadas (alínea b) do ponto 1. do Artº 3); 

c) o produto de actividades de angariação de fundos por eles desenvolvidas (alínea c) do ponto 

1. do Artº 3).  

  

 
2 Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho (https://dre.pt/dre/detalhe/lei/19-2003-692850) 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/19-2003-692850
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Assim, propomos que: 

1) que seja introduzido um regime de quotas obrigatórias para os militantes, fazendo 

depender da regularização das quotas o exercício do direito de eleger e ser eleito;  

2) que seja regulamentado um regime de contribuições obrigatórias dos representantes 

eleitos em listas apresentadas pelo CDS-PP ou em coligações apoiadas pelo CDS-PP.  

2.6.3 Congresso – redução do número de delegados 

O número total de delegados aos mais recentes Congressos Nacionais do CDS-PP superou 

sistematicamente os mil, o que implica um esforço logístico e financeiro do Partido e dos 

militantes que não é compatível com a actual conjuntura.  

Assim, com vista à redução do número total de delegados ao Congresso, propomos que nos 

Estatutos (ponto 1. do Artº 25) seja definido: 

1) o número máximo de delegados a eleger para Congresso, retirando esta competência ao 

Conselho Nacional (ponto 2.);  

2) o número máximo de delegados a eleger pelas organizações autónomas (alínea b). 

 

2.6.4 Limitação de mandatos 

A política, desejavelmente desempenhada por pessoas com experiência profissional relevante, 

deve ser encarada como um serviço à sociedade, por natureza temporário e transitório, e não 

como carreira profissional.  

Assim, no CDS, o exercício de cargos executivos, e em particular dos cargos remunerados, bem 

como dos cargos nos órgãos de fiscalização e de jurisdição, deve estar sujeito à limitação de 

mandatos, independentemente da função.  

A limitação de mandatos, à semelhança do que sucede na Assembleia da República, pretende 

favorecer a renovação dos quadros e permite obviar indesejáveis dependências de pessoas na 

relação com o Partido e seus dirigentes, e vice-versa.  

Propõe-se, assim, que seja feita uma alteração estatutária que determine os termos e condições 

da limitação de mandatos dos membros dos órgãos executivos, de fiscalização e jurisdição.  

(Proposta constante no número 3. Limitação de Mandatos da Moção de Estratégia Sectorial “Transparência, Rigor e 

Responsabilidade”, aprovada na reunião do Conselho Nacional de 20 de Março de 2021) 
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2.7 Formação política 

Propomos que o CDS-PP procure desenvolver, em parceria como o IDL Instituto Democracia e 

Liberdade – Amaro da Costa, um programa de formação política focado em duas vertentes 

principais:  

1) formação política e técnica dirigida aos autarcas do CDS-PP, com o objectivo de transmitir 

conhecimento teórico e prático sobre o exercício dos mandatos autárquicos;  

2) formação política dirigida aos dirigentes distritais, concelhios e militantes em geral.  

Sendo esta uma das missões estatutárias do IDL, importa que este programa de formação seja 

desenvolvido de forma descentralizada em todo o território nacional.  

 

2.8 Organizações autónomas 

As organizações autónomas - Juventude Popular (JP) e Federação dos Trabalhadores Democrata-

Cristãos (FTDC) - mantêm uma relação institucional com o CDS-PP, estabelecida em protocolo, 

que lhes confere direitos e obrigações, e que, em função das actuais circunstâncias, deverão ser 

objecto de revisão.  

Não obstante a sua natureza autónoma, estas organizações têm, no nosso entender, o dever de 

informação aos Órgãos Nacionais do CDS-PP, nomeadamente à Comissão Política Nacional e ao 

Conselho Nacional, onde os respectivos Presidentes têm lugar por inerência. Os seus planos e 

relatórios de actividades e contas, modelos de financiamento e estatutos, deverão ser conhecidos, 

de modo a que seja assegurado o cumprimento dos princípios da transparência, da legalidade e 

de democraticidade internas.  

2.8.1 Juventude Popular 

A Juventude Popular é uma das maiores organizações de juventude em Portugal, pelo que deverá 

desempenhar um papel importante na renovação da base militante do CDS-PP, em particular 

nesta difícil fase da história do Partido.  

No âmbito da revisão do protocolo do CDS-PP com a JP, deverá ser proposta a filiação automática 

de todos os membros da Juventude Popular assim que estes atinjam a maioridade.  

Pretende-se que deste modo, os jovens populares, passem a ter uma participação mais próxima 

na vida interna do CDS-PP, passando a ter a capacidade de eleger e ser eleitos por direito próprio, 

na qualidade de militantes do Partido.  
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2.8.2 Federação dos Trabalhadores Democratas-Cristãos  

A Federação dos Trabalhadores Democrata-Cristãos, constituída em 5 de Abril de 1979, é a única 

organização representativa da tendência sindical democrata-cristã em Portugal.  

No âmbito da revisão do protocolo do CDS-PP com a FTDC, deverá ser proposta: 

1) a divulgação das actividades da FTDC junto dos militantes do Partido; 

2) a promoção activa da adesão dos militantes do CDS-PP que sejam trabalhadores por conta 

de outrem à FTDC; 

3) a organização conjunta de iniciativas de divulgação e formação política relativamente a 

temáticas relacionadas com o trabalho e o sindicalismo em Portugal.   

Deste modo, o CDS-PP e a FTDC poderão melhor divulgar o ideário democrata-cristão junto dos 

trabalhadores e das organizações profissionais e sindicais, e consequentemente captar novas 

filiações.  
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