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Exclusividade
para deputados
Mendes Bota deputado do PSD e presidente da comissão de Ética

defende exclusividade para evitar conflitos de interesses com o privado
LUÍS FIGUEIREDO SILVA

Correio da Manhã Mais de me

tade dos deputados acumulam
funções no privado Há situações
de conflito de interesses

Mendes Bota À luz da legisla
ção não éproibido protagonizar
situações de conflito de interes
ses O que será eticamente re
provável e passívelde condena
ção é omitir dados relevantes na
declaração para o registo de in
teresses ou não autodenunciar

umasituação emque incorra em
conflito de interesses
FernandoNegrão exige que pro

ve asacusações de assaltoaos lu
gares chave no Parlamento Que
resposta lhemerece
Não vejo razão para entrar em

polémica Nunca usei a palavra
assalto Falei em apropria

ção de lugares chaveno Parla
mento por parte dos deputados
juristas Dos 70 de deputados
que não são juristas sãopoucos
osque ocupam lugares de relevo
Uma das debilidades da demo

cracia representativa é que se

sente uma fraca representação
dopaís real Falta genteno Parla
mento que seja oriunda de um
outromundo fora dos gabinetes
Há demasiadopartido

 É a favor do regimede exclusivi
dade dosdeputados
 Considero que ser parlamen

tar é umahonra e uma responsa
bilidade que exigem sacrifícios
pessoais profissionais familia
res e para exercer funções de
serviço público pela via política

é necessária essa disponibilida
de Tenho vindo a consolidar
uma convicção de que devere
mos enveredar pelo caminho da
exclusividade Para todos

 Seria o melhor modo de preve
nir conflitos de interesses
 Seria uma solução radical que

contribuiria substancialmente

para afastar a sombra perma
nente de suspeição de existência
de uma interseção entre o inte
resse público e oprivado

PERFIL

JOSÉ MENDES BOTA nas
ceu em 4 de agosto de 1955
em Loulé e é licenciado em
Economia Foi eleito depu
tado à Assembleia da Repú
blica pela primeira vez em
1983 Preside à Comissão
Parlamentar de Ética
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