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Identificação da Escola: Escola Secundária de Lagoa
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A 5 de Outubro de 1910, após séculos de regime monárquico, estava instaurada a Primeira
República portuguesa.
Prejudicada pela frequente agitação social, pela instabilidade política e pela impreparação dos
seus governantes, a primeira república contou, num período de 16 anos, com um total de
quarenta e cinco governos, tornando-se o regime parlamentar mais instável da Europa
ocidental e deixando uma herança, frustrada e ambígua, de planos, propostas, tímidos
começos e realizações pouco duradouras.
Cem anos volvidos, o panorama não se afigura brilhante. Apesar de todos os progressos
atingidos, a verdade é que ainda há muito trabalho pela frente, de forma a se conseguir um
melhor estado republicano.
Actualmente, a Assembleia da República, fruto das ausências que se verifica por grande parte
dos deputados e por se tornar, muitas vezes, um palco de ataques pessoais, perdeu muito do
seu prestígio e solenidade. Assim, ao implementar um conjunto de medidas importantes para
o seu funcionamento, promove-se uma melhor actuação por parte do poder legislativo.
Ao limitar a participação política de cada cidadão, algo que, à partida, pode parecer
incorrecto, promove-se a renovação dos partidos políticos, prevenindo-se o aparecimento dos
“políticos de profissão”, que passam toda a sua vida em cargos políticos ou em empresas
públicas, impedindo que novos ocupem o seu lugar. É certo que a corrupção não pode
simplesmente ser eliminada, mas as medidas que se tomam para combater este “inimigo sem
rosto” são o que faz a diferença. Temos que, com a política, marcar o padrão para os
restantes, eliminando a ideia de que quem trabalha para o Estado tem emprego garantido.
A salvaguarda do regime republicano passa por ter uma Justiça mais eficiente, no qual se
possa acreditar. As prescrições são hoje em dia um fenómeno vulgar que leva à impunidade
de muitos dos que têm possibilidades de suportar processos indefinidamente, provocando
um sentimento generalizado de injustiça.
A Justiça portuguesa é atacada pelo excesso de burocracia e, como afirma Ferreira Girão, vice-
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presidente do Conselho Superior da Magistratura, “o problema é a avalanche de causas que
foram parar aos tribunais e não deviam ir lá parar, oriundas de um sistema económico
caótico”. Ao criar um mecanismo de decisão “instantânea”, cria-se celeridade, cria-se
eficiência, cria-se credibilidade.
Quando a Justiça deixa de ter razões para que os cidadãos ainda confiem nela, então estão
criadas as condições para a desacreditação no regime, com as incontroláveis consequências
que tal estado de espírito colectivo poderá trazer para a harmonia e pacificação da sociedade
portuguesa.
Por estarmos cientes dos erros que no passado levaram a primeira República à falência,
devemos assumir que o regime está ameaçado.
Porque, se estes cidadãos que elegem se sentem desprotegidos por esta classe política que
nos deixa imersos em dúvidas, não tarda que o país retroceda, cada vez mais a ritmo
avassalador.
A República é o futuro, mas para que seja um futuro verdadeiro e esperançoso para todos, a
mudança terá de acontecer, essencialmente junto dos principais órgãos do país, cabendo aos
políticos deste país decidir como marcar um século, se como apenas mais um, ou como o
centenário que fará a República vingar!

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

1. Reformular as medidas de funcionamento da Assembleia da República, de forma a

implementar o controlo de assiduidade, que não é efectuado, e a sancionar os ataques
pessoais,

por exemplo, retirando-lhes tempo de intervenção, tendo em vista uma

participação mais activa e correcta por parte dos deputados e uma imagem mais digna do
órgão central da República.

2. Limitar a participação política de cada cidadão a 12 anos, visando a renovação dos partidos,
fazendo assim com que o poder não permaneça sempre nas mãos das mesmas pessoas, visto
que os partidos são o principal veículo de representação no poder que os cidadãos dispõem.
Esta limitação seria extensível ao acesso aos cargos nas empresas públicas, exceptuando os
indivíduos que, antes de ingressarem na política, já ocupassem algum desses cargos.
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3. Especializar o tratamento processual, procurando reduzir o número de processos nos
tribunais, através do tratamento automático de delitos “menores”, como coimas de trânsito,
pequenas dívidas, furtos sem agressão física, entre outros, pelos Centros de Arbitragem,
criando, assim, mecanismos de decisão instantânea.

