Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro - Vila Viçosa
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

Existe falta de eficácia na fiscalização do cumprimento das leis da República. Quer na sua
execução quer no cumprimento de prazos. isto porque existe em Portugal uma sensação de
impunidade perante o não cumprimento de muitas leis, o que leva os cidadãos a fazer as
coisas com base na tradição e ou no que é costume.
Este sentimento de impunidade é ainda reforçado pela impunidade com que algumas figuras
públicas da nossa República se “passeiam” entre vários processos em tribunais. A lentidão da
justiça e a tutela política da mesma isso permitem.
Quanto à impunidade com que as leis não são cumpridas, não precisamos de ir para as leis
fiscais, ou para as leis que regulam o funcionamento dos instituições do estado, podemos ver
– bem perto de nós – como ao nível das obras públicas a lei não é cumprida. A nossa escola
está em obras desde o Verão, é uma obra demorada que muita falta nos faz, no entanto há
semanas houve um vendaval na escola que fez voar a maioria das chapas de vedação das
obras e provocou muitos estragos nos contentores e na obra em geral também sofreram com
o mau tempo e com o vendaval, alguns ficaram sem quaisquer condições para neles
decorrerem aulas - sem aquecimento, com os aparelhos de ar condicionado pendurados da
parede, com goteiras – no entanto no dia seguinte recomeçaram as aulas.
Se o vendaval tivesse ocorrido no decorrer de um intervalo o resultado poria a nú a falta de
condições de segurança, pois os monoblocos em que nós temos aulas estão mesmo ao pé das
obras e as chapas das obras, voaram com o vendaval e até mesmo a grua poderia e poderá
cair em cima dos monoblocos pois estes estão situados junto à obra.
É claro que se tivesse acontecido alguma coisa muito provavelmente, como é uma obra
pública, assistiríamos a mais um exemplo de lentidão da justiça e, provavelmente à tentativa,
por dos senhores que representam a República, em resolver o assunto sem irem a
julgamento, o que em Portugal não é inédito (veja-se o que está a acontecer com o caso das
cirurgias aos olhos no Hospital de santa Maria, no caso Casa Pia que tem quase a nossa idade,
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etc…)

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

1. Produção de menos legislação , com mais durabilidade e clareza, isto é, uma lei não deve

ser mudada só porque muda o governo, sbre uma questão não deve existir um número
incalculável de diplomas e a sua linguagem deve ser simplificada. Por outro lado durante o
período de introdução da aplicação deve haver um acompanhamento pedagógico por parte
das inspecções da área até o seu cumprimento estar percebido pelos destinatários e assim
bem implementado.
Depois deste período deve haver uma fiscalização punitiva para o incumprimento.

2. A justiça deve ser efectivamente independente dos tribunais bem como a investigação
criminal, por isso não deve o governo nomear pessoas para os tribunais nem para o Ministério
Público (Supremo, conselho superior, etc..) nem para as directorias da Polícia Judiciária.
Os processos em tribunal deviam ter um prazo máximo de duração e os senhores advogados
não poderiam de forma alguma poder pedir interrupções ou adiamentos.

3.

