
Líder da JSD quer
condenados por corrupção
impedidos de voltar
à política por 10 anos
Para Margarida Balseiro Lopes a medida permitiria credibilizar
a classe política e combater a desconfiança que os jovens sentem
em relação aos políticos

BEATRIZ MARTINHO

Margarida Balseiro Lopes foi a
convidada do almoço debate do
International Club of Portugal
de quarta feira dia 11 de julho
e falou sobre a política e as novas
gerações Entre outras propos
tas a líder do JSD sugeriu que
os políticos condenados por cor
rupção fiquem inibidos de exer
cerem funções públicas por uma
década como forma de credibi
lizar a classe política e comba
ter a desconfiança que as gera
ções mais novas sentem em rela
ção aos políticos e aos partidos
O presidente do PSD Rui Rio

e o ex líder parlamentar social
democrata Luís Montenegro
estiveram presentes e almoça

ram na mesa de honra apesar
de estarem sentados em luga
res afastados tendo trocado ape
nas um breve cumprimento à
chegada O anterior líder parla
mentar Hugo Soares os depu
tados Inês Domingues e Pedro
Pimpão e o vice presidente da
bancada parlamentar Castro
Almeida também marcaram pre
sença no evento
Na sua intervenção a presiden

te da Juventude Social Democra

ta começoupor dizerque aspes
soas estão afastadas dos políti
cos dos partidos e da política
convencional E se isto é assim
para as pessoas em geral é ain
da mais acentuado nos jovens
alertou a líder da JSD

Contudo para Margarida Bal
seiro Lopes as gerações mais

novas não estão afastadas da
política uma vez que partici
pam como nunca antes no pas
sado em inúmeras associações
juvenis associações de estudan
tes em projetos de voluntariado
emprojetos de intercâmbio em
organizações não governamen
tais O que acontece é que háum
grau de desconfiança para com
a classe política em geral que
segundo a deputada se deve a
cinco fatores

Em primeiro lugar a social
democrata referiu a falta de con
fiança na classe política como
um dos motivos para o divór
cio entre os jovens e os políti
cos Para combater essa descon

fiança Margarida Balseiro Lopes
sugeriu que todos aqueles que
sejam condenados por exemplo

por crimes de corrupção fiquem
durante 10 anos inibidos do exer
cício de funções públicas Era
um sinal importante afirmou
acrescentando que tem muito
orgulho no PSD por ter decidido
que todos os militantes que sejam
condenados por este tipo de cri
mes sejam automaticamente
expulsos

FALTA DE FORMAÇÃO CÍVICA
E POLÍTICA Como segundo fator
indicou a falta de formação cívi
ca e política sugerindo que hou
vesse este tipo de formação nas
escolas portuguesas que muitas
vezes diabolizam a política
O atual sistema eleitoral é outro

dos motivos que para Margari
da Balseiro Lopes afasta as gera
ções mais novas da classe políti
ca Paramudar isso a deputada
propõe uma reforma do sistema
que diz estar obsoleto Se há
matéria que careceria de um pac
to de regime entre os maiores
partidos era esta afirmou Nes
te aspeto propõe a criação do
voto preferencial para libertar
o eleitor das listas fechadas dos

partidos e permitir que tenham
mais poder para escolher as pes
soas que os representam
Também adesilusão com o fun

cionamento dos partidos e os seus
dirigentes é apontada pela depu
tada social democrata como res

ponsável pelo afastamento dos
jovens Se há estruturas resisten

tes à mudança são mesmo os par
tidos políticos Desde o processo
de inscrição ao processo de elei
ção interna continua tudo igual
lamentou considerando que a for
ma como se financiam os parti
dos e como são eleitos os dirigen
tes tem descredibilizado o papel
que os partidos têm na democra
cia Para a líder da JSD a criação
de eleições primárias seria uma
forma de abriros partidos à socie
dade civil

Por fim falou sobre o que diz
ser o quinto faton Um eleitora
lismo aliado a uma grande dose
de irresponsabilidade O elei
toralismo é hoje uma forma de
fazer política associado a uma
grande dose de populismo e irres
ponsabilidade em que se adiam
decisões urgentes e em que se
tomam opções sem acautelar o
seu impacto ou pegada geracio
nal criticou apontando como
exemplo a recente a redução de
40 para 35 horas no sector da
saúde feita sem consideração
pelo impacto nos doentes
Apesar de todos estes fatores

Margarida Balseiro Lopes diz ter
muita esperança na capacidade
das novas gerações em serem elas
próprias os agentes desta mudan
ça que afirma ser necessária
para que seja cumprida a prin
cipal missão da política ou seja
o seu papel transformador da
sociedade do país dos territórios
e das comunidades
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