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1. “Reerguer a República, reforçar a democracia popular!”

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista,

2. Ao longo dos séculos, os regimes portugueses acabaram por colapsar devido à
sua falta de autorregeneração, por isso é necessário que a Juventude Socialista e
o Partido Socialista salvaguardem o legado dos heróis do 5 de outubro e do
Partido Democrático. A Revolução de Abril teve como pilar basilar a
arquitetura de um regime assente num Estado Social, numa forma de
organização da sociedade e da atividade económica que combata os excessos do
capitalismo e da autarcia dos regimes fascizantes, anteriormente vivido. Os
partidos da esquerda democrática têm como missão lutar pela solidariedade
social, pela igualdade e a fraternidade entre todos os povos. Com isto, esta
república tem vindo a assistir à ascensão de partidos populistas e anti sistémicos
que colocam em causa o SNS, os transportes públicos, a escola pública e que
tentam defender a atual situação do capitalismo selvagem no campo da
habitação. Contudo, há que saber diagnosticar o porquê de haver uma onda de
descontentamento quanto ao atual sistema político. Neste momento, chegamos à
proposta desta moção, esta atual república apresenta um sistema eleitoral que
não corresponde ao ideário da constituição de 1976, um sistema proporcional.
Se verificarmos, há uma assimetria entre o interior e litoral no que toca a
representação política algo que conduz a um clima de descredito face ao regime
democrático. Como sabemos, o sistema político português é uma democracia
representativa (democracia indireta) na qual os eleitores garantem no sufrágio a
legitimidade aos representantes para agirem com autoridade. Contundo, o facto
de alguns círculos eleitorais terem poucos mandatos levará a uma
desproporcionalidade do sistema eleitoral, reforçando o bipartidarismo e
reduzindo o pluralismo e de seguida robustez do sistema democrático.
Dado isto, a reforma passa por uma distribuição justa dos mandatos nos círculos
eleitorais na qual apresento de forma complexa, mas bem trabalhada como
podem verificar na moção. Mas não fica por aqui, a criação de um círculo
eleitoral também é importante como círculo compensatório de forma a garantir o
pluralismo de ideias. Devo realçar que esta reforma manterá tanto nos círculos
eleitorais, como no círculo nacional o método de Hondt visto que esta fórmula

2 A Moção de Resolução Política não poderá ultrapassar duas páginas, e deverá ser utilizado um tamanho de letra nunca inferior a
12.

1 O preenchimento da Minuta não poderá ultrapassar duas páginas.

1



de cálculo consegue manter um sistema eleitoral proporcional e nunca cair num
sistema maioritário como nos círculos uninominais e presidencialistas.

3. Assim, propõe-se que o XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista

delibere:

1) Um ajustamento através de um buff nos círculos eleitorais com menor
representatividade, ou seja, uma redistribuição mais justa dos mandatos
garantido a proporcionalidade do sistema eleitoral;

2) A criação de um círculo nacional como está previsto na constituição, n.º 149 e
n.º 151;

3) As eleições legislativas não serem somente disputados por círculos eleitorais por
distrito, mas também num novo círculo eleitoral, o círculo nacional;

Braga, 17 de dezembro de 2022
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