
Cidadãos podem forçar
círculos uninominais
Ribeiro e Castro lidera proposta de cidadãos para uma reforma do
sistema político. Deverá estar no Parlamento até início de outubro

Objetivo é que, tal como previsto na Constituição desde 1997, eleitores possam escolher partido e deputado
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reforma O ex-líder do
CDS-PP, José Ribeiro e Cas-

tro, acredita que será por via
de uma iniciativa popular
que serão instituídos os cír-
culos uninominais, previs-
tos na Constituição desde a

revisão de 1997. E tenciona

entregar no Parlamento, até

ao início de outubro, uma
iniciativa legislativa de ci-
dadãos para que aquela re-
forma do sistema eleitoral
entre em vigor nas próxi-
mas legislativas.

A proposta de Ribeiro e

Castro inspira-se no modelo
alemão. Foi criada em par-
ceria pela entidade que lide-

ra, a Associação por Uma
Democracia de Qualidade
(APDQ) e pela Sedes (Asso-

ciação para o Desenvolvi-
mento Económico e Social).

O documento já foi entre-
gue, no início do ano, ao
presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
que hoje participa numa
conferência, promovida
pela Sedes e pela APDQ,

para se encontrarem derra-
deiros contributos. A confe-
rência "Sistema Eleitoral. A

Reforma", na Faculdade de

Direito de Lisboa, conta
com todos os partidos com
assento parlamentar.

DIRETÓRIO DOS PARTIDOS

Na proposta "Reforma Elei-
toral em Portugal", Ribeiro
e Castro sugere um sistema
eleitoral de representação
proporcional personaliza-
do, em que se possa escolher
simultaneamente deputa-
dos e partidos, recorrendo a

três círculos: uninominais,
territoriais (passa-se dos

atuais 22 para 14) e nacio-
nal. Existem duas alternati-
vas: fixar-se um máximo de

229 deputados ou de 219

(atualmente são 230).
"A redução significativa

do número de deputados
tem sido um obstáculo à re-
forma. Os partidos não acei-

tam essa ideia. Também é

preciso assegurar a repre-
sentatividade e a proporcio-
nalidade e, por razões mate-
máticas, isso não seria possí-
vel com 180 deputados",

justifica Ribeiro e Castro.
Acresce que o objetivo da

iniciativa é aproximar os ci-
dadãos da política, fazendo
com que as listas de deputa-
dos deixem de estar depen-
dentes do "diretório de par-
tidos". "Os deputados de-

pendem mais dos chefes do

que dos eleitores e isso está
errado. É importante que
cada um tenha a sua voz. Os

círculos uninominais vão
mudar a forma como os par-
tidos fazem as listas. Vão ter

que escolher pessoas com
prestígio pessoal e profissio-
nal no seu território", diz.

2O MIL ASSINATURAS

Ribeiro e Castro conta apre-
sentar a proposta até 15 de

outubro. Depois, estará na

plataforma do Parlamento

para consulta e subscrição.
São precisas 20 mil assina-

turas para que seja discuti-
da em comissão e em plená-
rio. Um número já alcança-
do por uma iniciativa legis-
lativa de cidadãos pelo des-

congelamento da carreira
dos professores, que ainda
não foi votada (ler ficha). •

Professores
A iniciativa legislativa de ci-

dadãos pela "consideração
integral do serviço docente

prestado durante as suspen-
sões de contagem anterio-
res a 2018" deu entrada no
Parlamento a 12 de julho e

já conta com 20 999 assina-

turas.

Farmácias hospitalares
A iniciativa pela "manuten-
ção e abertura de farmácias"

nos hospitais do Serviço Na-
cional de Saúde tem atual-
mente 15 540 assinaturas.

PPP na rodovia
Na plataforma que o Parla-
mento criou para simplifi-
car o processo de criação de

iniciativas legislativas de ci-

dadãos (um mecanismo que
existe desde 2003, mas que
nunca foi usado), existe ou-
tra pela extinção dos contra-
tos de parceria público-pri-
vada no domínio rodoviá-
rio. Tem 1593 assinaturas.


