Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas Faria de Vasconcelos
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Constatada a situação de crise conjuntural e estrutural que vivemos e Portugal, propomos
medidas que, se forem implementadas, moralizam a vida política, responsabilizam os agentes
políticos, restauram a confiança nas instituições públicas e poupam milhões.
Medida 1 - Deverá ser revisto o estatuto de todos os que exercem cargos públicos (aqui
compreendidos o presidente da república, os ministros, os secretários de estado, os
deputados, os diretores de instituições públicas, eleitos ou nomeados, os autarcas, o pessoal
das forças armadas, entre outros, eliminando-se tudo o que possa ser conotado com
privilégio ou imunidade (viaturas para uso pessoal, vencimentos incomportáveis, telefone,
assistentes administrativos, viagens, etc.). Deve-se acabar com a plutocracia. Poupam-se
milhões e gera-se mais confiança entre eleitos e eleitores em geral, e servidores do estado.
O exercício dos cargos públicos deve ser uma honra e não uma forma de enriquecimento ou
de obtenção de imunidade.
A independência dos juízes, como a de titulares de qualquer outra função do estado depende
da honestidade e da competência das pessoas e não daquilo que ganham ou dos privilégios
que possuem.
Apresentamos como exemplo as reformas vitalícias e privilégios inadmissíveis dos expresidentes da república, dos ex-ministros, dos ex-autarcas e dos juízes. Veja-se o caso da
deputada da Assembleia da república que indicou Paris como local de residência permanente
ou da autarca do município de Palmela que se reformará com 47 anos e dos 161 autarcas na
mesma situação desta.
O país não pode suportar pensões e privilégios de 3 ex-presidentes da república e de todos os
ex-primeiros ministros, um deles a viver luxuosamente em Paris.A idade de reforma deverá
ser igual para todos, independentemente de terem sido eleitos, do cargo que ocuparam ou de
serem meros funcionários ou colaboradores.
Medida 2 – Todo o governante que tomar uma decisão que venha a reverter em grave
prejuízo para o Estado ou cuja magnitude do investimento seja desproporcionada em relação
aos recursos disponíveis (ex: Centro Cultural de Belém de dimensões faraónicas; construção
de 10 estádios de futebol para o Europeu 2004; Expo 98; submarinos desnecessários,
autoestradas paralelas; marinas sem utentes) deverá ser responsabilizado criminalmente
pelas suas decisões, à semelhança do que acontece noutros países europeus.
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Na mesma linha de responsabilidade devem estar aqueles governantes que encomendam
estudos técnicos e pareceres a agências ou escritórios para justificarem o sonho de edificação
de infraestruturas megalómanas. Quem não se lembra dos milhões pagos a um arquiteto para
requalificar o Parque Mayer? A obra não se fez e o dinheiro dos contribuintes portugueses
não voltou. Alguém foi responsabilizado?
Em democracia não deve haver cargos ou pessoas imunes ou impunes. Os governantes devem
responder por cada cêntimo mal gasto e ressarcir o erário público pelos danos provocados.
Medida 3 – Esta medida tem em vista aproximar os eleitos dos eleitores, reduzir o número de
deputados e promover o equilíbrio do país em termos de investimentos.
Terminaria o sistema dos candidatos paraquedistas que nada conhecem do círculo eleitoral
pelo qual concorrem meramente na qualidade de boys dos partidos. Na realidade,
desconhecem por completo a região que os vai garantidamente eleger à frente dos naturais
da região. Que sentido fará um candidato lisboeta ou açoriano concorrer por Castelo Branco?
O povo teria assim oportunidade de escolher as pessoas que melhor poderiam defender os
interesses da região no parlamento e a quem pedir responsabilidades pelas suas iniciativas.
O financiamento dos partidos e dos candidatos à presidência da república não deverá ser
suportado pelo estado, mas antes pelos seus simpatizantes e filiados. Assim se poupariam
muitos milhões de euros que seriam aplicados na promoção da igualdade dos cidadãos.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Moralizar a vida política e pública regulamentando o estatuto de todos os detentores de
cargos políticos e servidores do estado acabando com privilégios e imunidades (presidente da
república, ministros, diretores de empresas públicas, juízes, funcionários públicos, forças de
segurança e forças armadas).

2. Responsabilizar política e criminalmente os detentores de cargos públicos pelas más
decisões tomadas que lesaram os interesses da população. Deste modo evitar-se-iam
despesas colossais associadas a projetos megalómanos.

3. Alteração do sistema eleitoral do círculo distrital para o círculo uninominal, e de método de
financiamento dos partidos políticos e dos candidatos à presidência da república. Criar-se-ia,
deste modo, uma verdadeira representação do país no parlamento nacional e poupar-se-iam
milhões em engenharias financeiras dos partidos.
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