
Projecto de recomendação 
 

 
Exposição de motivos 

 
Uma das preocupações das sociedades actuais é a corrupção presente em muitas áreas da 

sociedade (desporto, politica, justiça, mundo dos negócios) criando e aumentando as desigualdades sociais, 

tornando os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Para tentar combater este flagelo 

propomos uma maior fiscalização e uma liberdade de acesso para que, entidades independentes e idóneas, 

possam aceder e criar uma base de dados pessoais que permitam identificar e impedir enriquecimentos 

ilícitos.  

Outra das nossas preocupações diz respeito à violência escolar, que tem vindo a aumentar em todos 

os países da União Europeia, pelo que sugerimos a colocação de um policia em todas as escolas que possa 

fazer uma vigilância e estar atento aos conflitos existentes nas escolas. Como a colocação do policia não 

resolve na origem o problema da violência escolar propomos ainda a criação de centros de psicologia, 

informação e orientação compostos por psicólogos e assistentes sociais, em número suficiente para que 

possam trabalhar com os alunos mais problemáticos, esses gabinetes deverão ter autonomia para poderem 

convocar os pais dos alunos, sendo obrigatória a presença dos mesmos quando chamados, para que os pais 

possam obter formação e serem ajudados a lidar e educar os seus filhos. 

Com o crescente aumento da obesidade infantil e juvenil na Europa propomos o estabelecimento de 

um plano de combate à obesidade nas escolas, criando bares e cantinas que tenham disponíveis 

alimentação saudável e a criação de campanhas de sensibilização junto dos alunos sobre a importância da 

alimentação saudável. 

 Tendo em conta a destruição que a terra tem sofrido e a constante degradação ambiental achamos 

que é urgente uma intervenção por parte da União Europeia pelo que a sensibilização, fiscalização e a busca 

de técnicas de produção menos poluentes é imprescindível. 

 

Medida Número 1: Combater a corrupção 

 

Criação de uma Base de Dados (Data Base) a nível da União Europeia sobre os cidadãos dos países 

membros que contenha, a morada, o negócio exercido, as remunerações, os seus bens (casa e carro) e 

outras informações úteis, que possibilitem um melhor controlo fiscal. Esta base de dados será controlada por 

uma entidade responsável e idónea e salvaguardada por uma Policia de Elite devidamente formada e 

qualificada para intervir em casos de corrupção. Esta entidade terá acesso a contas bancárias quer de 

particulares quer de empresas em casos de indícios de fraude ou invasão fiscal.  

 

Medida Número 2: Violência e obesidade Escolar  

 

Colocação em todas as escolas da União Europeia de um polícia que possa fazer uma vigilância e estar 

atento, diminuindo, desta forma, os conflitos existentes nas escolas. Para apoiar os alunos mais 

problemáticos propomos criar nas escolas centros de psicologia, informação e orientação compostos por 



psicólogos e assistentes sociais, em número suficiente. Esses gabinetes deverão ter autonomia para 

poderem convocar os pais dos alunos, sendo obrigatória a presença dos mesmos quando chamados.  

Estabelecer um plano de combate à obesidade nas escolas, com a criação de bares e cantinas saudáveis, e 

com campanhas de sensibilização junto dos alunos sobre a importância da alimentação saudável. 

 

Medida Número 3: Ambiente 

  

Criação de uma instituição a nível da União Europeia que promova campanhas de sensibilização ambiental. 

Criação de um grande número de gabinetes de “i&d” que investigue e desenvolve novas técnicas de 

produção que promovam um melhor ambiente. 

Criação de gabinetes ambientais ao nível de todos os países da União Europeia que fiscalizem as empresas 

e punam as que não cumpram as normas ambientais. 

 


