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O PROBLEMAO PROBLEMA

O momento político que se vive em Portugal é alarmante. Cruzando a indignação

latente em diversos sectores com o nível absurdo que atinge a abstenção na

generalidade dos actos eleitorais vividos em Portugal, depressa percebemos que

existe uma lacuna evidente de representatividade dos Portugueses. 

Ao nível da juventude, naturalmente com importância redobrada porque dela

depende o futuro do País, a situação é ainda mais dramática, porque o desinteresse

generalizado, bem visível nas discussões que têm envolvido os temas mais

fracturantes para o nosso País, tem tido como principal consequência um alheamento

paulatino relativamente aos assuntos que dizem respeito a todos e às decisões que

condicionam em definitivo a causa nacional. 

A Juventude Popular, assumidamente baluarte identitário e porta-voz da Democracia

Cristã em Portugal, tem a responsabilidade, sublinhada nesta época de crise profunda,

de pugnar de forma fundamentada por uma mudança generalizada do nosso sistema

político de forma a garantir que os valores que defendemos voltem a estar plasmados

no devir democrático do nosso País.

Não queremos, porque não defendemos os processos de ruptura drásticos que

norteiam as perspectivas socializantes da sociedade, as revoluções esquerdizantes

que populisticamente incendeiam Portugal sem nada contribuírem para o registo de

desenvolvimento sustentado e para a pujança que todos desejamos. Defendemos sim,

no quadro generalizado das instituições que herdámos de uma Europa que nos foi

legada pelos testemunhos de vida marcantes daqueles que nos antecederam, uma

nova forma de viver as nações, em auto-determinação e com uma capacidade

acrescida de entender, compreender e integrar a vontade de todos e de cada um dos

Portugueses.
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" UM ESTADO SEM MEIOS DE MUDANÇA É UM ESTADO
SEM MEIOS PARA A SUA CONSERVAÇÃO"

Edmund Burke



A reforma do Estado de Direito, em linha com o papel determinante que o CDS sempre
foi capaz de ter nos momentos mais importantes da História recente de Portugal, é
uma obrigação que nos impomos, recriando as instituições de forma a garantir o
cumprimento deste nosso comum desiderato. 

A Juventude Popular de Cascais, sem demagogismos e sem a retórica própria de
quem se quer governar sem assumir a responsabilidade de governar os Portugueses,
vem assim apresentar um conjunto de reformas que permitem reformar Portugal, na
certeza de que desta mudança que agora defendemos resulta uma pragmática
alteração dos pressupostos políticos que norteiam o Estado de Portugal. 

Sérvio Suplício Galba, numa célebre alusão aos povos que viviam perdidos nos confins
do Império Romano, dizia que “há nos confins do Império um povo que não se governa
nem se deixa governar”, numa alusão directa à situação de caos político que sempre
caracterizou este recanto que actualmente é Portugal, lançando assim as primeiras
sementes para a fecundação de um novo período de confiança e de fé entre os
eleitores e os eleitos.

Mas agora, num momento determinante da vida do nosso País e deste velho
continente, chegou a altura de assumirmos responsabilidades e de, em linha com
aquilo que são as bases democráticas e Cristãs do nosso programa, seros capazes de
abandonar as palavras e passarmos aos actos, oferecendo a Portugal um caminho
novo que garanta equidade social e respeito por todos de forma a garantirmos um
futuro melhor para aqueles que virão a ser os nossos filhos e também os filhos deles.

Desenganem-se aqueles que que caracterizam os Portugueses como sendo gente
pacificamente instalada na pobreza permanente e na falta de perspectivas a que o
socialismo nos habituou… O Português, enquanto animal político, consegue ser
obstinado e opinativo e por isso mesmo trata-se de alguém que na sua maioria possui
um forte espírito democrático. 

Por isso na Juventude Popular temos a responsabilidade e o dever, por sermos
assumidamente o garante da Democracia Cristã em Portugal, de tudo fazer para
salvaguardar os nossos concidadãos ao ataque esquerdizante que o actual governos
de génese socialista e com o apoio da extrema-esquerda está a perpectrar contra
Portugal.

Os momentos de crise são sempre momentos de oportunidade. E, também por isso,
temos agora a oportunidade de fazer uma profunda análise instrospectiva
relativamente à relação eleitor-eleito de forma a ultrapassarmos este momento de
extraordinária necessidade.



Não sem temor, temos assistido à implementação de medidas draconianas e sem
nenhum critério de um governo eleito pelos Portugueses que em nada faz cumprir a
Constituição democrática que vigora desde 1976. Existem eleições para isso mesmo,
aprovar desaprovar a acção dos nossos representantes políticos nos últimos 4 anos.

Porém, encontramo-nos num tempo histórico que será lembrado como um tempo
marcado pelo rotativismo partidário de medidas que estagnaram a nossa democracia,
o nosso sistema, o nosso território e o nosso modo de vida. 

Por isso, assumindo a sua responsabilidade enquanto instituição de primeira linha na
salvaguarda da democracia em Portugal, a JP Cascais compromete-se de forma
assumida com um conjunto de propostas que, no nosso entender, ajudarão e muito a
revitalizar a nossa democracia e lançar as primeiras sementes para a fecundação de
um novo período de confiança e de fé entre os eleitores e os eleitos. 

Não faz sentido que um partido como o CDS, defensor da ruralidade e das tradições, e
que tem uma efectiva massa de votantes no interior mais recôndito de Portugal, não
tenha tido até agora a capacidade e eleger os seus representantes nesses círculos
rurais. As urnas, por aquilo que representam neste dealbar de democracia que ainda
vivemos, não podem ser sinónimos de caixotes do lixo para alguns boletins de voto. 

Daí a necessidade urgente de criar um círculo eleitoral extraordinário aos distritais, um
círculo de compensação. Esta prática já foi implementada nos Açores e com êxito,
trazendo um novo prestígio ao processo democrático açoriano, o mesmo tem que ser
aplicado o quanto antes no resto do país. 

Aqueles que representam os Portugueses na Assembleia da República perderam de
forma notória a confiança dos poucos que se deram ao trabalho de os eleger. De facto,
ninguém sabe quem representa quem e, para o cidadão comum, fica a convicção
pragmaticamente alicerçada no nosso devir quotidiano, de que ninguém representa
ninguém, perdendo-se a prática parlamentar num vão e vazio exercício de promoção
de egos partidários que põem os seus interesses particulares à frente dos interesses
de Portugal e dos Portugueses.

Quando o governo socialista que ainda temos decidiu pôr termo aos debates
quinzenais, colocou em causa a credibilidade da instituição parlamentar que é um dos
pilares fundamentais de qualquer democracia liberal ocidental. PS e PSD ficarão para a
história como os principais responsáveis por este descrédito da Assembleia da
República.

Debate de ideias, apresentação de propostas e projectos na generalidade e na
especialidade, e dar oportunidade ao povo de testemunhar o estado das coisas, é
trabalho político.



Quando António Costa e Rui Rio dizem o contrário estão a fazer um exercício de
futilidade política e estão a desrespeitar os eleitores a um nível nunca de antes visto na
nossa história pós-25 de Abril. Este sentimento de impunidade e de falta de missão na
nossa classe política está intrinsecamente ligado á aversão que essa mesma classe
tem em se renovar. Os interesses desta classe política estão a ser protegidos em nome
de estabilidade e o país paga com estagnação e descrédito, fragilizando o sistema
democrático.

O CDS já conseguiu uma grande renovação interna no passado congresso em Aveiro.
A JP foi o grande catalisador dessa renovação e poderá também sê-lo quando passar
a propor, como nesta moção defenderemos mais a adiante, a limitação de mandatos
dos deputados na Assembleia da República, com vista a atribuir á nossa classe política
um sentido de missão, que nunca foi tão necessário como agora.

Está na hora de Portugal mudar! Está na hora de renovar!
 
É hora de Reformar!
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Após um enquadramento que nos permite percepcionar os verdeiros entraves a um
verdadeiro sistema democrático que dê poder ao povo, decidimos arregaçar as
mangas e apresentar proposta que solucionem e que vão ao encontro das lacunas
supramencionadas.

Decidimos explorar duas vertentes que nos preocupam e que consideramos serem de
extrema importância para a credibilização do sistema político e de uma
descentralização do mesmo. A verdade é que a inércia apenas favorece os catch all
parties, que vivem deste fosso entre o poder e o eleitor, aproveitando-se das falhas
para aumentar cada vez mais os seus “centros de emprego”, enquanto o comum
cidadão assiste impávido e sereno.



Assim sendo, e porque não nos revemos na lógica de quem se serve do poder ao invés
de servir quem o elege, eis as duas propostas da Juventude Popular de Cascais:

       TODOS OS VOTOS CONTAM!

Se esta máxima é verdade em alguns sistemas eleitorais, estamos em condições de
dizer que em Portugal, não só todos os votos não contam, como também cerca de 18%
dos votos (legislativas 2019) vão directamente para o lixo não servindo para eleger
qualquer deputado nem representante. 

Bem sabemos que numa análise meramente matemática 18% pode não parecer
alarmante, mas quando nos deparamos com o número real dos votos sem
representação percebemos de imediato que se trata de um problema alarmante visto
que estes números ascendem a aproximadamente 950.000M votos. Não se trata
apenas de uma necessidade de credibilização, mas também do exigir respeito por
quem exerce o seu direito ao voto e acaba por ser defraudado por um sistema pífio e
pouco competente.

Posto isto, acreditamos que a solução passa pela reforma do sistema eleitoral, com a
criação de um círculo nacional de compensação, que vem, à semelhança do que
acontece nos Açores, dar voz a quem não tem voz e representar quem não é
representado. Desta forma os votos de todos os portugueses passariam a contar pois,
mesmo que não elegessem no distrito em causa, concorreriam para eleger no círculo
de compensação.

1.     Criação de um círculo nacional de compensação nas eleições legislativas: 

Desta forma, os votos que não fossem aproveitados pelos distritos para a eleição de
parlamentares seriam reunidos à parte concorrendo para este novo círculo eleitoral. 

2.     Eleição de 30 deputados dos 230: 

Propomos uma redistribuição dos deputados pelos distritos reservando 30 para serem
eleitos pelo círculo de compensação. Desta forma podemos garantir que, mesmo os
votos das regiões que elegem menos parlamentares, possam contar em vez de serem
desperdiçados.

3.      A conversão dos votos em mandatos seria feito de acordo com o método de
representação proporcional de Hondt: 

Todos os votos de todos os distritos que não tivessem contado para eleger um
deputado seriam inseridos neste circulo e distribuídos por este método, já utilizado em
cada distrito.



       A RENOVAÇÂO DO CENTRO DE DECISÃO

Outro dos problemas da política nacional, neste caso em específico na Assembleia da
República, prende-se com o facto da não existência de uma limitação de mandatos
para um deputado. A necessidade é clara, o tempo escasseia e os deputados
acumulam anos e anos de trabalho, sendo que chega ao ponto de existirem deputados
com 12 ou 13 eleições consecutivas para a casa da democracia.

Ora sabendo nós de antemão, graças à contextualização presente nesta moção, de um
claro afastamento entre o centro de decisão e o eleitor, em nada contribui para a
diminuição deste fosso o facto de serem sempre os mesmos a terem a oportunidade
de defender os seus valores no hemiciclo.

A nossa proposta, ao contrário de outras, não se fica pela média pois temos a certeza
de que há a necessidade de uma brisa de ar fresco nos corredores do poder. A
renovação, como bem sabemos, passa por dar a possibilidade a outros de darem o
seu contributo e de poderem também lutar por Portugal. Não obstante disto, a nossa
proposta pretende fixar esta limitação em 2 (dois) mandatos consecutivos ou 3 (três)
interpolados, sendo que com a aplicação desta medida garantimos de uma forma
simples e justa uma verdadeira renovação dos órgãos legislativos.

Apenas para dar uma ideia da falta de rotatividade, e para justificar o porquê da fixação
da limitação de mandatos em apenas oito anos, há que ter em conta que dos 3500
lugares ocupados desde 76, cerca de 1500 permaneceram no lugar durante 12 anos, o
que equivale a 3 mandatos.

Outro dos pontos importantes a referir é o facto de que ao desempenhar um cargo
público por um tempo considerável, há efectivamente o risco de passar a confundir os
interesses públicos com os pessoas, passando assim o visado a servir-se ao invés de
servir.
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CCONCLUSÃOONCLUSÃO

A Juventude Popular de Cascais é uma instituição ciente das suas responsabilidades
enquanto tradutora e representante dos valores intrínsecos da Democracia Cristã em
Portugal. Por isso, e em linha com a tradição reformista que norteia esta corrente de
pensamento, assume sempre a sua responsabilidade enquanto garante da
representatividade dos cidadãos e dos seus principais anseios políticos.

Nesta linha, ciente que está da crise imensa que enforma o nosso sistema político, no
qual as decisões dos órgãos de soberania respondem em primeira linha aos interesses
dos partidos que ocupam as principais instâncias do Estado relegando para segundo
plano os interesses legítimos e essenciais dos Portugueses, a JP Cascais quer
contribuir para o combate à abstenção eleitoral e para a criação de mecanismos que
aproximem os eleitos dos eleitores, promovendo a responsabilização de uns perante
os outros e, desta maneira, garantindo um reforço da legitimidade democrática em
Portugal.

A proposta de criação de um novo círculo eleitoral, recuperando os votos que não se
traduzem na eleição efectiva de representantes daqueles que neles votaram, é assim
uma primeira medida de combate à anomia política que vivemos e um passo decisivo
na recuperação do respeito pelas instituições democráticas que temos.

O círculo eleitoral de compensação, contornando a prática esquerdizante de pôr de
lado os votos que não lhes interessam, e de assim condicionar a seu favor o acto
eleitoral e aprópria prática da democracia, permitiria ao CDS a possibilidade de eleger
os seus representantes nos principais distritos da província, ultrapassando o óbice
imposto pelo método de hondt que de forma absurda relega para segundo plano a
vontade expressa de praticamente 18% dos Portugueses.

A proposta da JP Cascais, aproxima o Estado dos Portugueses, ao garantir a todos a
voz no parlamento e ao assegurar que desta forma passa a existir na Assembleia da
República o espaço suficiente para representar todos os Portugueses. E, desta
maneira, contribui de forma decisiva para que este órgão de soberania corresponda de
forma cabal às suas principais responsabilidades ao nível da criação de medidas que
respondam aos anseios legítimos que dão corpo ao devir quotidiano daqueles
Portugueses.

aproximação que advogamos, entre eleitos e eleitores, será possivelmente mal aceite
pelos partidos com assento parlamentar que alcançaram o seu poder através da
manipulação indirecta da vontade dos Portugueses através de um sistema eleitoral de
índole marcadamente marxista e anti-democrática.



Mas, para um partido de génese democrata cristã, é precisamente esse o alicerce
principal que dá sentido ao poder político pois, com a responsabilidade acrescida e
directa que dele resulta, surgem um conjunto de condicionantes à decisão dos eleitos
que os obriga a literalmente garantirem a representatividade relativamente a quem
que os elegeu.

E se os partidos de esquerda e de génese marxista e socialista temem esta
responsabilidade, pois sabem que os estratagemas que utilizam os afastam
radicalmente da vontade dos Portugueses e dos interesses de Portugal, o CDS assume
este princípio com o orgulho próprio de quem existe para servir os Portugueses e não
para se servir deles… até porque a Democracia Cristã, defendendo valores e princípios
que são desde há muito aqueles que melhor caracterizam Portugal, exige que o rigor e
a transparência do acto governativo plasme de forma fiel os compromissos eleitorais
assumidos com os cidadãos e, desta maneira, está sempre disponível para prestar
contas relativamente ao poder que os Portugueses lhes conferiram.

Porque quem não deve não teme, a JP Cascais acredita que precisamos de um
Portugal politicamente diferente, e por isso mesmo apresenta uma proposta arrojada
que visa a limitação de mandatos para os deputados à Assembleia da República. 

Precisamos de um País com uma estrutura política reformada a partir daqueles que
são os interesses que norteiam a vida dos Portugueses e, por isso, exige a quem nos
governa que não tenham medo de discutir todas as medidas que nos aproximam da
praxis social que vivemos.

Conservadores nos valores que defendemos, somos igualmente liberais na
capacidade de nos adaptarmos à realidade que caracteriza a vida de cada Português. 

E, assim, damos o nosso contributo para fazer evoluir de forma positiva a nossa
democracia sempre em linha com aquilo que é a vontade e o interesse de Portugal.
Portugal vale a pena. Quer queiram os partidos de esquerda quer não!

A Juventude Popular assume o seu destino e prepara-se para ser a próxima geração
de governantes de Portugal.


