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Introdução e Objectivos da POPE 
 

 Este é um documento construído por alguns militantes de base, feito com o coração e ao 

mesmo tempo com a sabedoria de quem conhece profundamente os problemas nacionais e tem 

soluções para os mesmos. Militantes esses que sabem que têm capacidades, com valor, com provas 

dadas quer a nível pessoal quer a nível profissional. É por estas razões e pelo Amor que temos ao 

nosso País que estamos no CDS-PP e tentamos fazer política, procurando juntar a nossa vontade, 

ideias e conhecimentos, ao de outros militantes e aproveitar assim um capital importante que existe 

no CDS-PP, esperando desta forma dar um contributo importante para a melhoria da situação do 

país. 

 

Esta Proposta tem por objectivo único apresentar o diagnóstico dos problemas do nosso 

país, dar ideias que contribuam para a resolução desses problemas e ainda, propor objectivos 

nacionais a atingir por Portugal a curto, médio e longo prazo.  

 

Dedicar-nos-emos assim ao nosso Portugal, efectuando uma análise cuidada dos 

factores que determinam a situação política, económica e social do nosso País, aquilo que está 

errado e/ou menos bem, procurando de seguida dar ideias e apresentar soluções para 

resolução das problemas e ainda, quais deverão ser os nossos objectivos enquanto Nação, 

enquanto Povo; o que queremos para a nossa Pátria nos próximos anos e numa perspectiva de 

futuro quer imediato, quer num prazo mais dilatado. Começaremos por designar os objectivos a 

atingir, faremos uma breve reflexão sobre a nossa sociedade, posteriormente efectuaremos o 

diagnóstico do actual estado do País, o que está errado ou menos bem e o que é preciso alterar, 

apresentando de seguida quais, do nosso ponto de vista, serão as melhores soluções para atingir os 

objectivos propostos e corrigir os erros existentes. 
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PORTUGAL 

OObbjjeeccttiivvooss  NNaacciioonnaaiiss  

 
 Não existirão quaisquer dúvidas de que todos, independentemente da ideologia política, da 

raça ou da religião, entre outras diferenças, partilhamos a vontade de passar a ter uma vida melhor 

para nós, para a nossa família e, em particular, procurar deixar um bom futuro para os nossos filhos 

e gerações vindouras. 

 Como em tudo na vida, é importante traçarmos objectivos: a nível pessoal, a nível 

profissional, social, entre outros. O caminho pode ser mais ou menos difícil mas é importante saber 

onde queremos chegar, independentemente de termos de fazer um desvio ou outro. O importante 

mesmo é seguirmos em frente. 

 Dito isto, gostaríamos de colocar a seguinte questão, não só aos nossos colegas e amigos 

militantes mas sobretudo aos nossos compatriotas em geral:  

- alguém sabe, foi tido ou achado, relativamente a quais os objectivos nacionais a atingir por 

todos nós portugueses a curto, médio ou longo prazo? 

 Infelizmente, até à data, nenhum Governo o fez. É inconcebível não termos objectivos 

comuns como Povo, como Nação. É precisamente isso que nós propomos nesta proposta de 

orientação política, a qual é sobretudo virada para o nosso País, que é o que verdadeiramente 

importa e deve ser (deveria ser) a razão da existência de qualquer partido político. 

 

 Assim, os objectivos que nós queremos atingir para o nosso Portugal, a curto, médio e 

longo prazo (neste último caso num período compreendido entre 20 a 25 anos), são os 

seguintes: 

 

1. Fazer sobressair algo que está adormecido dentro de cada um de nós que é - Amar o nosso 

País, termos um enorme orgulho em sermos portugueses e pensarmos mais no Estado (que 

somos afinal todos nós), pensarmos de forma mais colectiva, sermos unidos enquanto Povo. 

Esta é a base principal para atingir qualquer outro objectivo e que tem estado 

adormecida/esquecida. 

 
2. Regermo-nos por valores morais e de solidariedade e transmitirmos esses mesmos valores 

aos nossos descendentes, em detrimento do individualismo a qualquer preço; bem como 

promover o equilíbrio entre direitos e deveres de cidadania. 
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3. Taxa zero de analfabetismo e ao mesmo tempo ter taxa zero de iletrados, ou seja, não basta 

que se saiba ler e escrever mas que se saiba interpretar, contar e, acima de tudo, pensar; pois 

é fundamental ter cidadãos livres e esclarecidos. Que toda a população activa possua uma 

qualificação profissional e ainda, que todos os cidadãos possam ter os conhecimentos 

mínimos de informática. Que todos os jovens que integram o sistema de ensino possuam, 

efectivamente, o 12º ano de escolaridade ou, em alternativa, uma qualificação profissional 

dado que consideramos a educação/formação a base de sucesso de qualquer país. 

 

4. Viver em Segurança, com taxas de criminalidade muito próximas do zero. Facto que implica 

devolver às forças policiais a autoridade de actuação perdida bem como dotá-las de mais e 

melhores equipamentos e ainda, leis penais duras e que sejam efectivamente cumpridas para 

que retirem os criminosos das ruas. 

 

5. Possuir um único Sistema de Saúde e que seja igualitário para todos e dê resposta às 

necessidades dos cidadãos. 

 

6. Termos reservas de água suficientes que nos permitam atravessar mais de 3 anos de seca 

seguidos, sermos autónomos em 90% da energia que consumimos e extinguir o consumo de 

petróleo, bem como de hidrocarbonetos em geral. 

 

7. Sermos auto-suficientes em produtos alimentares. 

 
8. Rigorosa Gestão das nossas águas territoriais e respectivos recursos marítimos de forma a 

preservar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade alimentar do nosso País, o que 

implica uma maior vigilância e protecção, assim como dotar de todos os meios necessários 

as nossas forças armadas, nomeadamente, e neste caso concreto, a Marinha e a Força Aérea. 

 
9. Tratarmos todos os resíduos e reciclar e aproveitar 90% do lixo produzido. 

 
10. Atingir o Pleno Emprego. 

 
11. Estar entre os 5 Países mais produtivos e com maior rendimento per capita da União 

Europeia (independentemente de ser a 27 ou mais Países). 

 
12. Possuir um Sistema de Segurança Social único para todos, justo, que proporcione uma Acção 

Social para todos e respectivos apoios financeiros para uma vida condigna. 
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13. Justiça célere e igualitária. 

 
14. Sistema Fiscal Justo e equilibrado. 

 
15. Taxa de Natalidade que assegure a “renovação” das gerações. 

 

16. Repensar periodicamente o Estado e a forma como este funciona e se encontra organizado de 

modo a que as reestruturações possam ocorrer em tempo útil. 

 

17. Criar Parcerias Estratégicas de entreajuda com Países amigos, e em particular com os Países 

das Comunidades de Língua Oficial Portuguesa. 

 

18. Distribuição demográfica equilibrada em todo o território nacional, com o devido 

enquadramento urbanístico. 

 
19. Ausência de Défice nas Contas do Estado. 

 
20. Endividamento Público não superior a 25% do PIB. 

 
21. Que o Estado não consuma mais do que 35% da riqueza produzida. 

 
22. Promover no seio da União Europeia e demais organismos internacionais a criação de uma 

moeda única mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPE_________________l                                                                                                  __XXIV Congresso do CDS-PP 

José Bourdain (1º subscritor)_________________________________________________________    Fevereirol/ 2011 5 

O DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO 
 

O principal problema de Portugal, são os Portugueses. O que pretendemos afirmar, é que 

é importante assumir, reconhecer, que estamos a falhar enquanto Povo, enquanto Nação. Não 

estamos a honrar os nossos antepassados, nem o legado que estes nos deixaram, nem o bom-

nome de Portugal. O nosso País será aquilo que nós quisermos que seja. O que se passa connosco? 

Estamos cada vez mais individualistas, egoístas, não pensamos colectivamente, não pensamos 

no bem comum, no Estado. Se assim fosse, estaríamos todos bem melhor ao nível individual e 

colectivo, pois existiria uma conjugação de esforços para um objectivo comum. 

Esperamos que não nos interpretem mal ao pensar que por proferirmos tais afirmações, 

julgamo-nos melhores do que os outros. Acreditamos convictamente que o nosso melhor amigo é 

aquele que nos diz a verdade, que nos diz o que realmente pensa sobre nós e não o que mais nos 

agrada ouvir. Daí que expressamos aqui o que pensamos sobre nós mesmos, nós Povo Português. É 

importante que olhemos para nós e tentemos perceber o que de errado se passa connosco a fim de 

tentar melhorar. Não queremos transmitir que os portugueses (todos, nós incluídos) não são capazes 

ou que não têm valor. Bem pelo contrário. Apenas julgamos que é importante que saibamos 

reconhecer os nossos erros, as nossas falhas para posteriormente as corrigirmos. 

O Japão é considerado uma das maiores economias do mundo e é um País rico e 

desenvolvido. No entanto, é um País extremamente pobre em termos de recursos naturais. O mesmo 

acontece com a Suécia e a Holanda que têm uma população em número semelhante à Portuguesa e 

possuem um nível de vida bastante superior. É a capacidade dos seus cidadãos que fazem destes 

Países aquilo que eles efectivamente são. Contrariamente, o Bangladesh, é um País muito rico em 

recursos naturais e onde parte da população morre à fome; da mesma maneira que Angola é um País 

extremamente rico e a esmagadora maioria dos seus cidadãos, extremamente pobres. O que 

queremos dizer com estes exemplos é que, apesar de os Países dependerem uns dos outros e as suas 

economias se influenciarem à escala mundial, são os seus cidadãos e as suas capacidades que farão 

um melhor ou pior País para viver. 

É altura de deixarmo-nos de “desculpas” de que não é possível termos crescimento 

económico e criar riqueza, devido ao aumento do preço do petróleo ou porque vivemos numa 

economia global em que outros Países produzem o mesmo que nós a preços mais competitivos. A 

culpa do estado do País é nossa e só nossa. 

Temos de saber bem o que queremos e adaptarmo-nos às circunstâncias, temos de 

apostar no nosso potencial territorial, recursos naturais e naquilo que sabemos fazer bem; e 

deixar de lado aquilo em que não conseguimos competir. Sobre este aspecto trataremos mais 

adiante. 
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Voltando à sociedade portuguesa, verificamos que a desmotivação é geral, que o País vive 

“do cartão de crédito”, no fundo… vivemos acima das nossas posses. Temos um País com acesso a 

bens materiais e que enriqueceu de forma virtual. O nosso País é actualmente aquele que no mundo 

tem, em termos percentuais, o maior défice externo. Ou seja, importamos muito mais do que 

exportamos e a saída de capitais é superior à entrada; as remessas dos nossos emigrantes e as verbas 

provenientes do turismo minimizam esta situação mas não a resolvem. Para colmatar este problema, 

pedimos dinheiro emprestado no estrangeiro, não só para cobrir este défice como também para 

termos acesso a tudo o que são bens (casa, carro, 2ª casa, etc), muitos deles desnecessários. Não tem 

mal aceder ao crédito nem possuir bens, o problema é que não produzimos o suficiente nem criamos 

riqueza para pagar as dívidas. Só a título de exemplo, o nosso país importa quase 80% dos bens 

alimentares. Fará isto sentido com um território tão fértil e cujas terras estão ao abandono 

apenas e só por preguiça? 

É importante afirmar que Portugal é hoje um País mais desenvolvido, não graças ao 

fruto do nosso trabalho mas sim à “injecção” de muitos milhões provenientes da União 

Europeia (5 milhões de euros/dia ou 1 milhão de contos/dia na moeda antiga). Esta situação 

deveria ferir-nos o orgulho, pois apesar de recebermos fundos europeus há mais de 20 anos, 

continuamos um País subdesenvolvido e dos mais pobres da Europa.  

Conhecem o exemplo Irlandês? A Irlanda era um País tão ou mais pobre do que Portugal. 

Actualmente é um dos países com maior rendimento por habitante da União Europeia. É certo que 

actualmente passa momentos difíceis devido à exposição da sua banca a activos tóxicos e que 

elevaram exponencialmente o défice do país (devido ao Governo ter assumido esse ónus). Os 

cidadãos irlandeses envolveram-se todos em torno de um objectivo nacional e apostaram claramente 

na sua educação e formação, desenvolveram as suas competências, habilitações e qualificações e 

criaram empresas competitivas e de sucesso, desde a agricultura à tecnologia de ponta de bens e 

serviços. Foi por isso que tiveram sucesso e será por isso que conseguirão dar a volta a esta situação 

difícil. E que fizemos nós? Precisamente o inverso. Inventámos cursos de formação sem qualquer 

valor acrescentado e apostámos apenas na construção de pontes e estradas e no apoio a empresas que 

faliram ou que encerraram propositadamente e se deslocaram para outros Países. Também a 

Espanha, que aderiu em simultâneo com Portugal à UE, tinha o mesmo nível de riqueza que 

Portugal e aplicou muito melhor os fundos do que nós pelo que é hoje um País bem mais rico. 

Devíamos envergonhar-nos pelo facto de alguns Países que entraram recentemente na UE possuírem 

já um nível de riqueza superior ao nosso, mesmo sem terem recebido qualquer apoio externo (da 

UE) no passado. Se, por hipótese, os governos PS e PSD fossem administradores de empresas 

privadas, tendo recebido tanto dinheiro e com resultados tão maus, já teriam sido demitidos. E o que 
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têm feito os nossos compatriotas relativamente a esta situação? Têm premiado estes governos de 

gente incompetente porque continuam a votar nos mesmos partidos e nas mesmas pessoas. 

Parece que não aprendemos com os erros. Se por um lado os governos e respectivos 

membros políticos têm culpa de toda esta má situação, por outro também temos por hábito culpar os 

nossos governantes por aquilo que individualmente não somos capazes (embora seja certo que “o 

exemplo deve vir de cima”). Relativamente a esta questão estamos todos de acordo, que quem nos 

tem governado não dá o melhor exemplo, pelo contrário, incentiva os cidadãos a um sem número de 

sacrifícios, e ao mesmo tempo governa em favor dos seus interesses pessoais e de determinados 

sector corporativos. No entanto, qualquer Governo não é mais do que um “Maestro a dirigir uma 

orquestra”. O que queremos dizer com tal afirmação? É que o Governo dirige, orienta, é para isso 

que deverá existir mas é o cidadão, individualmente, “quem toca”, ou seja, quem trabalha, quem 

produz, quem vota.  

A soma do que cada um de nós fizer contribuirá para que se faça mais colectivamente. 

Para ilustrar esta situação vamos dar um exemplo: quantos de nós não utilizam a viatura própria para 

se deslocar para o seu local de trabalho? Todos sabemos que o País perde riqueza quando importa 

mais do que exporta. Ora se a maior fatia da nossa importação vai para o petróleo e seus derivados 

(para combustível e produção de energia eléctrica), que tal se importássemos menos petróleo? O 

resultado seria uma balança comercial equilibrada ou mesmo favorável e não, ao contrário do que 

acontece desde sempre (com excepção do ano de 1944), uma balança comercial desfavorável. Ao 

importarmos menos petróleo não estaríamos a perder riqueza, pelo contrário, aumentaria. E como 

seria isto possível? Bastava que combinássemos com três vizinhos, que passam pelo nosso local de 

trabalho ou vão para a mesma zona, levar o carro alternadamente e assim pouparíamos 3 vezes mais 

combustível. Não só pouparíamos dinheiro individualmente como também colectivamente; pelo 

facto do País passar a importar menos petróleo e consequentemente não perderia tanta riqueza. Este 

exemplo de atitude individual (que somada representa uma atitude colectiva) depende do Governo 

ou de nós próprios? Quantas atitudes individuais não poderíamos fazer em prol do colectivo, 

em prol do País, com benefícios para todos? 

O que queremos dizer, através deste exemplo, é que temos de ser mais exigentes connosco, 

mais disciplinados, pensar mais colectivamente e no bem comum. 

Quando dizemos que não aprendemos com os erros, queremos advertir que há mais de 20 

anos que recebemos fundos da União Europeia e não os aproveitámos para investir na educação e 

formação e preparamo-nos para repetir o erro. O Governo socialista tem investido e prepara-se para 

investir os últimos milhões que nos restam receber da UE, nos próximos 3 anos, em projectos 

absurdos e que não fazem qualquer sentido, como seja o de uma linha de comboio de alta 

velocidade, onde irão gastar mais do que em formação e educação. Felizmente, o Governo recuou no 
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projecto estúpido da Ota, o que demonstra que a união dos cidadãos pode efectivamente influenciar 

as políticas públicas. Relativamente ao TGV gostaríamos de convidar o leitor a reflectir 

connosco. Portugal é um País pequeno e já possui linhas ferroviárias com comboios rápidos. O 

Governo prepara-se para fazer linhas para o comboio de alta velocidade (o TGV) “ao lado” das já 

existentes. Será que as pessoas vão utilizar o novo comboio, mais caro e que, dependendo do local 

para onde se deslocam, apenas encurta a viagem em 40 minutos ou menos? Em caso afirmativo, o 

que vai ser dos comboios regionais, inter-cidades e Alfa? Podemos dar-nos ao luxo de suportar duas 

linhas de comboio paralelas? Fará sentido uma ligação entre Lisboa e Madrid numa linha que não é 

compatível com a linha europeia, em que pessoas e mercadorias têm de trocar de combóio perto da 

fronteira com a França? Temos a certeza de que não. Seria preferível efectuar esse investimento 

(manifestamente inferior) na melhoria e reforço das linhas já existentes bem como levando o 

comboio para zonas dos País que ainda não estão servidas pela CP. 

É inadmissível um Governo gastar o dinheiro que não temos e tanta falta faz noutros tipos de 

investimentos (barragens e energias alternativas, por exemplo) e ficarmos “impávidos e serenos” a 

assistir a esta barbaridade. 

 O segundo maior problema, ou melhor, a segunda maior causa do mau estado do País é 

culpa das pessoas que vão votar e igualmente daquelas que não vão votar, ou seja, daquelas 

que se abstêm. Porquê?  

Em mais de 30 anos de Democracia, a maioria dos eleitores sempre votaram alternadamente 

ora no Partido Socialista (PS) ora no Partido Social Democrata (PSD) e de facto os Governos 

liderados por estes dois partidos só têm demonstrado incompetência, preocupação em governar de 

forma a manterem-se no poder, na defesa dos interesses pessoais dos seus membros bem como de 

alguns grupos económicos e não para bem da Nação. Isto é, o povo tem tido os Governos que 

merece da mesma maneira que os Governos têm tido o povo que merecem.  

Está mais do que na altura de dar uma oportunidade ao CDS-PP, claramente o partido 

que tem, independentemente de alguma divergência interna que é normal dentro de qualquer partido 

democrático, as melhoras ideias para governação do País, sendo este nosso partido aquele que 

demonstra uma maior preocupação com a unidade nacional, em defender os interesses do País, o 

mais Patriota, o mais Nacionalista, o que reúne os mais competentes e os mais capazes. 

 O terceiro maior problema de Portugal foi e é, efectivamente, a governação PS e PSD 

que para além de incompetente, roçou a falta de patriotismo e nunca procurou criar 

desenvolvimento, riqueza e igualdade para os cidadãos; pelo contrário, a preocupação sempre foi 

a defesa dos interesses de grupos afectos a estes partidos com criação de leis e benefícios para 

pessoas e grupos de pessoas que desempenhavam e desempenham cargos públicos. 
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 Estes partidos, que têm governado o nosso País nos últimos 37 anos, contribuíram e muito 

para inverter os valores da nossa sociedade. Retiraram a autoridade às forças policiais e estes 

tornaram-se “os maus” e os criminosos “os coitadinhos”; os professores perderam autoridade e 

agora são agredidos nas escolas; o herói é “o esperto que foge aos impostos” e o cidadão cumpridor 

tornou-se “o parvo”; as pessoas de maior valor nas suas áreas profissionais não são valorizadas e 

Governos e Presidentes da República condecoram portugueses e estrangeiros que nada fizeram pelo 

nosso País. Para melhorarmos as nossas estatísticas e podermos ficar parecidos com os outros Países 

da União Europeia, facilitámos a avaliação no ensino e baixou-se o grau de exigência pelo que 

alunos passam de ano lectivo sem o mínimo de conhecimentos, ou seja, andamos a enganar-nos a 

nós próprios. Chegámos ao ponto em que é possível obter uma habilitação de 3 anos lectivos em 

poucos meses fazendo apenas uma história da nossa vida ou tirar uma licenciatura sem qualquer 

esforço e com conhecimentos quase inexistentes, tudo para que se melhore estatísticas. 

 É importante assumir que Portugal é actualmente um País terceiro-mundista e que os 

portugueses não gostam de si próprios e têm uma muito baixa auto-estima; exemplo disso mesmo é 

permitirmos que um Governo, supostamente em nosso nome, assine um acordo ortográfico em que 

adaptamos a nossa língua Portuguesa à Brasileira quando deveria ser o contrário. Outro exemplo é a 

postura do Governo em passar a vida a pedir desculpa a tudo e a todos no que respeita ao passado 

longínquo do nosso Povo. Outra ainda é este Governo exigir sacrifícios de todos nós e ao mesmo 

tempo preparar-se para, sem ser em nosso nome e com dinheiro dos nossos impostos, voltar a dar 

casa a pessoas, sobretudo imigrantes, que reocuparam barracas quando qualquer cidadão que 

trabalha e paga os seus impostos tem de alugar casa ou contrair empréstimo. 

 Em Portugal, quase tudo está invertido no sentido do que deveria ser correcto. Exemplos: 1) 

Um casal que queira ter filhos tem de suportar custos elevados por um tratamento de fertilidade mas 

fazer um aborto é gratuito; 2) Um diabético paga as seringas que utiliza mas para um 

toxicodependente são gratuitas; 3) O crime compensa largamente e chega-se ao cúmulo de uma 

cidadã brasileira dar uma entrevista em que afirma que está feliz por estar presa em Portugal porque 

durante esses 2 anos estará a trabalhar na prisão e a receber o salário mínimo; e uma vez que não 

tem qualquer despesa está a juntar dinheiro para voltar para a sua terra natal. 

Verificamos que os nossos idosos passam dificuldades porque têm pensões baixíssimas, 

pessoas com deficiência estão em casa sem qualquer tipo de apoio institucional com todo o prejuízo 

que isso causa às próprias pessoas e às suas famílias, os salários são muito baixos e desiguais, os 

impostos ao consumo elevadíssimos, o apoio à saúde é escasso e de pouca qualidade (encerram-se 

maternidades e urgências de hospitais), as polícias e as forças armadas não têm meios para 

desempenhar bem o seu trabalho (e no caso concreto dos polícias estes sofrem cada vez mais 
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agressões e alguns chegam mesmo a perder a vida), o acesso à justiça é só para quem tem posses e, 

quem não as tem nem lhe consegue aceder.  

 O desemprego é cada vez mais elevado e tem batido record`s sucessivos. Não é possível, tal 

como defende o Governo, diminuir o desemprego e abrir novamente as portas à entrada de mais 

imigrantes. Esta situação não é compatível. Portugal tem imensos desempregados (e empregados 

também) com falta de qualificação, não precisando assim de imigração não qualificada. Precisamos 

sim de imigrantes com qualificações, nomeadamente de Médicos e outros profissionais altamente 

qualificados que acrescentem mais-valia e não o contrário. Muitas pessoas em Portugal que 

beneficiam, sobretudo de: subsídio de desemprego, baixas médicas prolongadas e rendimento social 

de inserção, recebem estas prestações indevidamente porque simplesmente não querem trabalhar. 

Falamos com conhecimento de causa que nunca houve tanto desemprego em Portugal e nunca ao 

mesmo tempo foi tão difícil contratar pessoas, é um paradoxo! 

 Efectuado que está um diagnóstico mais generalista, gostaríamos de passar a algumas 

sugestões que, em nosso entender, poderiam contribuir para melhorar o estado da situação geral do 

País, rumo a um Portugal mais justo, mais desenvolvido, mais rico, mais civilizado e com mais 

orgulho em si próprio. 

  

OO  CCaammiinnhhoo  aa  SSeegguuiirr  ee  aass  PPrrooppoossttaass  ddee  MMeeddiiddaass  aa  TToommaarr  
 
1. Orgulho em sermos portugueses 

Em primeiro lugar, e tal como já referimos anteriormente, nada se consegue sem vontade, 

sem paixão ou amor, sem motivação, objectivos ou perseverança. É assim fundamental que todos 

nós mudemos a nossa atitude, sintamos mais o orgulho de sermos portugueses e, a partir desta base, 

nos possamos absorver em torno de objectivos nacionais. Isto, claro está, terá de ser feito por nós, 

pelo nosso País, pelas nossas famílias e para os nossos filhos, independentemente de qual o partido 

que nos esteja a governar ou das nossas preferências políticas.  

 

2.1. Viver em Cidadania 

É importante que nos tornemos melhores cidadãos. É fundamental transmitirmos esses 

mesmos valores aos nossos descendentes e que eduquemos as nossas crianças de forma a que se 

tornem também elas bons cidadãos. Por isso é crucial transmitir-lhes valores e princípios morais, de 

cidadania, de solidariedade e de cooperação; bem como fazê-los aprender a gostar do seu País e a 

compreenderem que será benéfico ser-se esforçado, perseverante, disciplinado e organizado. Só 

desta forma conseguiremos preparar as gerações futuras para que possamos vir a ser um País 
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altamente desenvolvido e civilizado. É fundamental que as crianças aprendam na escola a cantar o 

Hino e a orgulharem-se da sua Bandeira, a qual é o símbolo que nos deve unir a todos. 

 

2.2. Criar uma Central de Ideias e Sugestões 

 É extremamente importante que os cidadãos participem no processo de tomada de decisão no 

que à sua vida diz respeito; é importante termos uma cidadania activa e participativa. O que 

queremos dizer com esta afirmação é que todos os dias o Governo toma medidas que influenciam a 

vida de todos nós, sem que possamos sequer dar uma ideia ou sugestão. Temos imensos 

compatriotas válidos, com excelentes ideias, com muito potencial, os quais não são tidos nem 

achados nem aproveitados pelos detentores de cargos políticos em geral; quer por quem nos governa 

quer pelos próprios partidos da chamada oposição. 

 É fundamental assim que se crie um departamento para onde, qualquer cidadão possa enviar 

ideias, propostas ou sugestões que, posteriormente, serão estudadas, avaliadas e discutidas com o 

cidadão que enviou a proposta; para que, seguidamente, estas possam ser encaminhadas para o 

ministério ou departamento respectivo a fim de serem levadas em conta na análise e no processo de 

tomada de decisão dos nossos governantes, legisladores, reguladores, etc. 

 

3. A melhoria significativa na Educação e na Formação  

É importante termos, cada vez mais, cidadãos qualificados para assim podermos ser mais 

competitivos e produtivos, seja com formação superior, com formação técnico-profissional ou com a 

escolaridade mínima obrigatória. 

Actualmente, temos imensos licenciados em determinadas áreas e muito poucos licenciados 

noutras. É preciso terminar com esta situação que acarreta enormes custos para o País, sendo que o 

maior custo de todos eles, não é financeiro mas sim o custo de termos jovens frustrados e 

desmotivados pelo facto de não estarem a exercer na área para a qual se formaram. A medida é 

simples de mais e não entendemos (ou melhor, até entendemos) porque ainda não foi tomada. Basta 

que os cursos em excesso deixem de existir para que alguns professores (incluindo políticos e ex-

políticos) possam dar aulas e ter um lugar bem remunerado, e passem a existir os cursos de que o 

País e as empresas precisam. Ou seja, diminui-se o número de turmas em determinados cursos (ex: 

Direito, Serviço Social, Arquitectura, Psicologia, Gestão, etc.) e aumenta-se o número de turmas 

noutros cursos, como sejam: Medicina, Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, 

Engenharias diversas, etc.). Os custos seriam os mesmos ou até diminuiriam e o País ficava melhor 

fornecido. Isto, obviamente, é indispensável que seja em articulação com as universidades privadas. 

O Estado deve investir somente a formar os recursos de que necessita, deixando para os cidadãos 
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que pretendam uma formação em áreas de que o país já tem em excesso, esse custo através da 

formação em universidade privada. É ainda fundamental voltarmos a criar as escolas técnico-

profissionais (que tão bons resultados deram no passado) pois será através destas que iremos dotar 

os cidadãos de maiores e melhores competências. É ainda importante que a escolaridade obrigatória 

se mantenha no 12º ano mas que seja efectivamente obrigatória e, que o nível de exigência aumente 

para que não tenhamos cidadãos mal preparados em que o facilitismo é uma constante e acabamos 

por nos enganar a nós próprios. Existe um abandono escolar cada vez maior e desde 2001 que o 

nível médio de habilitações tem vindo a diminuir, ou seja, se o número de licenciados é cada vez 

maior o que significa que há cada vez mais pessoas com habilitações inferiores ao 9º ano e a 

abandonar a escola. Afinal porque se chama de escolaridade obrigatória? Alguém é obrigado a 

alguma coisa? Pelos vistos não. Somos os campeões a legislar e tomar medidas “folclóricas” e de 

nada levar à prática. Levar a sério uma política de escolaridade obrigatória seria bom para os 

cidadãos em particular e para o País em geral, para além de contribuir para erradicar o trabalho 

infantil de uma vez por todas. 

 

4.1. Que se devolva a segurança ao nosso País e a autoridade às forças policiais  

 Isso só se consegue com uma política de educação, nomeadamente levando a polícia às 

escolas e promovendo o respeito pela autoridade, a exemplo do que é feito noutros países. Devemos, 

ao mesmo tempo, deixar as forças policiais actuar com a autoridade que é necessária e defender essa 

mesma actuação, mesmo que por vezes se justifique a utilização da força. Não se trata de repressão, 

bem pelo contrário, trata-se de impor o respeito e a ordem que há muito se perdeu devido a 

Governos fracos e à vitimização dos criminosos e consequente acusação às forças policiais. É 

importante dotar as forças de segurança de um maior raio de acção bem como de mais e melhores 

meios. Isto passa também pela inovação constante que é necessária em todas as actividades, pelo 

que uma das nossas sugestões é criar verdadeiras esquadras móveis para dotar as forças de 

segurança de uma maior flexibilidade.  

 

4.2. Junção de PSP e GNR numa única Força Policial 

 Propomos que PSP e GNR se tornem numa polícia única. É importante que a GNR deixe de 

ser uma força militar e passe a ser uma força policial conjunta com a PSP pois na prática são essas 

as funções que exerce e ao mesmo tempo dotar as forças policiais do rigor que o militar possui. 

Dessa forma, teríamos uma melhor gestão dos recursos materiais e humanos e, consequentemente, 

uma maior eficácia e eficiência, as quais se traduziriam em mais segurança e menos criminalidade. 

Não é possível que o estado das coisas se mantenha com rivalidades entre forças policiais, com 
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polícias e soldados sem seguros de morte e invalidez, com salários medíocres, sem equipamento de 

protecção, com armas que não funcionam, etc. 

 

5. Gerir Melhor os recursos ao nível da Saúde 

Não faz sentido termos filas de espera para operações e falta de profissionais, com excelentes 

médicos, excelentes cirurgiões nas forças armadas que não são aproveitados e pouco ou nada têm 

para fazer. É importante dotar o sistema de saúde de gestores profissionais e criarem-se verdadeiras 

centrais de compras para reduzir os custos, bem como uma política de boa gestão dos recursos 

humanos disponíveis, com melhor distribuição das pessoas e horários ajustados. É fundamental 

ainda, encerrar hospitais nas grandes cidades que perderam habitantes e ao mesmo tempo construir 

hospitais nas zonas periféricas (para onde se deslocaram as populações) de forma a existir um maior 

equilíbrio entre a oferta e procura de serviços de saúde. Aliás, é das coisas que o Estado faz pior, é a 

gestão dos seus recursos a todos os níveis. É este o principal problema da Saúde em Portugal. 

Não queremos de forma alguma, que a sociedade portuguesa caminhe para um sistema igual 

ao americano, onde quem tem dinheiro “vive”, quem não tem “morre”. Não é isso que queremos 

para o nosso País mas é para lá que os nossos governantes nos estão a conduzir. 

 

6.1. Que a Água, a Energia e o Ambiente estejam na base das nossas prioridades 

Mas porquê, se ninguém considera estas questões como as principais? Se todos pensarmos 

bem, de que adianta termos um País evoluído, com cidadãos altamente qualificados e empresas a 

utilizarem tecnologia de ponta, se não temos água nem energia para que possamos sequer funcionar? 

Num planeta cada vez mais poluído e com alterações climáticas, a água e a energia são um bem cada 

vez mais precioso e uma estratégia para o futuro; quem pensar o contrário está errado.  

Se é certo que ao nível do ambiente podemos melhorar e muito, também é verdade que a 

atmosfera (e não só) não tem fronteiras e estamos sempre dependentes do que os outros Países 

fizerem. No entanto em relação à água e à energia já não é assim.  

A culpa de não criarmos riqueza (porque a perdemos a importar petróleo e carvão, não só 

para combustível das nossas viaturas como também para transformar em energia eléctrica) resulta do 

facto de não conseguirmos produzir energia; bem como a culpa de atravessarmos períodos de seca e 

de não termos água para desenvolver projectos agrícolas, turísticos e outros, trazem-nos muitos 

custos.  

A culpa é apenas nossa e só nossa, pela nossa incapacidade e falta de estratégia e também de 

inteligência. É fundamental construir mais barragens (com a vantagem de que para além de 

armazenar água podem produzir energia eléctrica), bem como investir em energias alternativas de 
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forma a sermos mais auto-suficientes e assim dependermos menos do exterior. Desta forma, 

importaríamos menos e não perderíamos riqueza, logo teríamos mais crescimento económico e 

criaríamos mais riqueza. Existem Países que até constroem rios e canais artificiais para transporte de 

água, e nós, que não precisamos disso, não somos capazes de construir, sequer, mais barragens. Mas, 

se necessário fosse, também aí poderíamos apostar (transportando água de umas zonas do País para 

as outras) bem como na construção de centrais para transformar a água salgada do mar em água 

doce, a exemplo do que acontece nos nossos arquipélagos. Temos um País extremamente favorável 

ao aproveitamento e utilização de energias alternativas, como existem poucos no mundo, e apesar de 

se ter feito algo nos últimos anos, é ainda insuficiente. Temos imensos canais de vento (energia 

eólica), temos uma enorme costa (energia proveniente das marés e das ondas), somos o País da 

Europa que mais horas de sol tem por ano (energia solar) e, ano após ano, temos imensos incêndios 

que poderiam ser evitados com a limpeza da floresta (energia proveniente da limpeza das florestas - 

biomassa) por parte dos nossos prisioneiros, por exemplo. É pois importante investir nestes sectores 

estratégicos para qualquer País que se quer desenvolvido.  

 É importante ainda uma legislação, e respectivo controlo eficaz, do tipo de construção que se 

faz em Portugal. A má qualidade das nossas habitações bem como espaços para desenvolvimento de 

qualquer actividade económica, custam muitos milhões em factura energética quer ao País em geral 

quer aos cidadãos e às empresas em particular. A construção é caríssima (existe uma enorme 

especulação imobiliária à qual deveria ser posto um termo) e de péssima qualidade, o que faz com 

que gastemos muitos milhões em energia. Daqui resulta o facto de perdermos riqueza individual, 

que aumentam os custos para as nossas empresas e, principalmente, que fazem perder riqueza ao 

País pois a maioria da energia que consumimos é importada. 

 Igualmente, temos de apostar numa verdadeira e eficaz política de reflorestação e não 

permitir que áreas ardidas permaneçam anos sem serem reflorestadas, bem como que não se permita 

a construção (a todos os níveis) nestas áreas. 

 Por fim, deveríamos todos discutir a energia nuclear, vantagens e desvantagens, e por fim 

tomar uma decisão relativamente a esta matéria e não, tal como se tem feito, “varrer para debaixo do 

tapete” e fugir á discussão deste assunto. 

 

7. Auto-suficiência em Produtos Alimentares 

 Sabemos o quanto as alterações climáticas têm vindo a transformar o nosso planeta, 

provocando cada vez uma maior escassez de água e de produtos alimentares. Infelizmente e devido à 

ganância de alguns, especula-se com os preços dos bens essenciais, que entretanto sobem de preço 

sem que nada o justifique, provocando a fome e a sub-nutrição pelo mundo fora, sobretudo nos 

países mais pobres. É pois fundamental que sejamos auto-suficientes neste domínio, não só no que 



POPE_________________l                                                                                                  __XXIV Congresso do CDS-PP 

José Bourdain (1º subscritor)_________________________________________________________    Fevereirol/ 2011 15 

concerne ao nível agrícola e pecuário, mas também na criação e na manutenção de viveiros de peixe 

com a consequente protecção dos nossos recursos marítimos. Para tal, é importante apoiar a 

produção e desenvolvimento nestas áreas e investir, quer seja em plenas águas territoriais, quer seja 

em tanques, rios ou lagos artificiais. É importante, num planeta cada vez com mais escassez de 

recursos, que possamos ser mais auto-suficientes do ponto de vista alimentar, como também ver 

nesta questão, uma oportunidade para a exportação, sabendo que é sobretudo através do aumento das 

exportações que o País cria riqueza. 

 

8. Investir nos Recursos Marítimos, em particular na criação de reservas de 

peixe 

É fundamental, uma rigorosa gestão das nossas águas territoriais e respectivos recursos 

marítimos. Para tal, devemos ser intransigentes junto da UE na defesa destes recursos, 

nomeadamente a não destruição da nossa frota pesqueira em detrimento da permissão de exploração 

dos nossos recursos marítimos por outros Países, em particular por Espanha. É ainda fundamental 

dotar de todos os meios necessários as nossas forças armadas e neste caso concreto, a Marinha e a 

Força Aérea, para que possam proceder a uma rigorosa vigilância das nossas águas territoriais. Tão 

ou mais importante ainda, o Estado deve investir na exploração dos nossos fundos marinhos e 

explorar o potencial de recursos aí existente. 

 

9. Crime punível com Pena de Prisão para quem cometa atentados ao ambiente 

A falta de fiscalização e de punição para pessoas e empresas que cometem atentados ao 

ambiente é um escândalo e as multas uma vergonha. Está mais do que na altura de punir 

severamente pessoas e responsáveis de empresas que têm este tipo de comportamento e que 

prejudicam a natureza e uma sociedade inteira, apenas e só com o objectivo do lucro. 

 

10.1. Criar formas de desenvolvimento do interior do País  

Todos sabemos que as estradas são importantes mas o desenvolvimento não é apenas isso, é 

muito mais. Pretende-se com o desenvolvimento fixar populações e, inclusive, atrair população pelo 

que implica fomentar o turismo, construir escolas, universidades, hospitais, parques empresariais, 

espaços de lazer e cultura, etc. Propomos que se criem universidades no Interior do País (as tais com 

os cursos de que o País carece) como forma de atracção e fixação de população jovem bem como 

propomos que se criem parques tecnológicos no interior do País, que sejam uma espécie de “Silicon 

Valley” Português, para atrair os mais jovens e, sobretudo, de criar desenvolvimento. 
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Em acréscimo, tanto se fala na localização da Feira Popular de Lisboa, porque não um 

parque de diversões ambiciosamente grande no interior? No Alentejo por exemplo. Um parque 

semelhante ao que Espanha possui em Sevilha e para onde se deslocam propositadamente tantos 

milhares de portugueses. E porque não um parque natural com diversas espécies de animais na 

savana Alentejana?  

 São estas algumas das nossas propostas a serem estudadas. Com estas medidas, estaríamos 

não só a criar emprego como também a fixar as populações e a dar-lhes uma melhor qualidade de 

vida e oportunidades; teríamos assim um País mais próximo, mais equilibrado e mais solidário. 

 

10.2. Reduzir o Desemprego 

A fim de haver uma redução na taxa de desemprego, propomos o seguinte: 

 

1. Não ser permitida a acumulação de cargos políticos nem de cargos políticos com cargos privados, 

nem de vários cargos privados em simultâneo e ainda, não ser permitido que pessoas reformadas 

(salvo aqueles que têm uma pensão baixa) possam acumular a reforma com um salário num 

qualquer cargo. 

No que a estes últimos aspectos dizem respeito – acumulação de vários cargos privados e 

acumulação de reforma com um cargo - significa que não é possível assistirmos a pessoas que são 

administradores ou directores de várias empresas em simultâneo (seja através de contratos de 

trabalho e/ou avenças) bem como de alguém que está reformado com uma pensão choruda e 

acumula com um cargo político ou outro, pois assim não é permitido que seja dada a possibilidade 

para que outras pessoas obtenham emprego e ao mesmo tempo progridam na carreira, o que lhes 

trará maior motivação e consequentemente dotará as empresas de mais eficiência e eficácia.  

O que se passa é que muitas pessoas servem-se dos seus conhecimentos e influências, 

sobretudo ao nível político, para ganhar dinheiro à conta de terem vários trabalhos ou avenças bem 

remuneradas, impedindo que outras pessoas possam sequer ter meio de subsistência.  

Desta forma, não só estaríamos a contribuir para diminuir o desemprego, como também para 

criar emprego para os jovens licenciados e criar mais motivação para todos: os que conseguem 

emprego e aqueles a quem é dada a oportunidade de evoluir na carreira. 

 

2. Expulsar os imigrantes ilegais e convidar a sair aqueles que não têm qualificações e não 

conseguem obter emprego ou que cometem actos ilícitos. 

Não é possível, como já referimos, diminuir o desemprego dos portugueses e abrir as portas à 

imigração. Os trabalhos ditos menos qualificantes (para nós isso não existe pois todo e qualquer 

trabalho é prestigiante e qualificante) terão de ser executados por portugueses. Não nos podemos dar 
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ao luxo de ter pessoas a receber subsídios por não quererem trabalhar com tantas ofertas de emprego 

disponíveis e por preencher. 

 

3. Reduzir os impostos e taxas sobre o trabalho, aumentar o Salário Mínimo para 700,00€ e alargar 

horários de abertura dos estabelecimentos 

Desta forma, os encargos com as entidades patronais serão menores, situação que permite a 

contratação de mais colaboradores, da mesma maneira que com horários de abertura mais alargados, 

sem qualquer pagamento de licenciamento a mais por isso, se permite uma maior dinamização da 

economia e consequente criação de emprego - são os chamados horários amigos do cliente. Ao 

aumentar o salário mínimo para 700,00€ e baixando a taxa social única, as empresas terão custos 

semelhantes com o trabalho e estaremos a contribuir para uma menor fuga aos impostos, na medida 

que muitas empresas declaram o salário mínimo dos seus colaboradores e pagam o restante salário 

sem declarar, fugindo assim ao pagamento de impostos. Toda a sociedade ficaria a ganhar com esta 

medida. 

 

4. O Estado aumentar o seu número de funcionários  

Esta proposta é contrária a tudo o que se tem ouvido falar no sentido em que “é preciso 

diminuir o número de funcionários públicos” porque, em nosso entender, é completamente absurdo 

(na Europa a 27 somos dos países que menos funcionários públicos tem em termos percentuais). 

Quem paga os subsídios de desemprego? Não é o Estado? Então porque razão o Estado não 

aproveita parte dos desempregados para colmatar a falta de pessoas que tem para executar 

determinadas tarefas em diversas áreas? Pagar por pagar, pagava um salário através de um contrato 

de trabalho (em vez de um subsídio de desemprego) e traria as pessoas mais motivadas e satisfeitas 

(pelo menos aquelas que querem estar ocupadas e não no desemprego, como infelizmente acontece).  

Damos apenas um exemplo – a limpeza das florestas. O Estado ganharia produzindo energia 

com os resíduos florestais, porque iria ver os incêndios diminuírem pelo que não perderia riqueza; 

no fundo ganharíamos todos. 

5. Flexibilizar os Despedimentos 

 É uma proposta que só funciona em simultâneo com as outras. Actualmente, qualquer 

empresa que queira contratar um colaborador acaba por se retrair o que não contribui para o 

aumento do emprego e consequente diminuição do desemprego. Isto porque o motivo da contratação 

tem de ser muito bem fundamentado e o prazo de contratação tem de ser, na maioria das vezes, 

demasiado longo. Ou seja, é muito difícil despedir um colaborador que não é empenhado e que não 

desempenha bem as suas funções, dada a rigidez da legislação, ao mesmo tempo que acarreta custos 

indemnizatórios elevados para as empresas pelo que estas indemnizações deveriam diminuir ou ser 
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descontadas no valor a pagar pelo Estado relativo a subsídio de desemprego. A actual legislação 

contribui e muito para que as empresas se contraiam na contratação e é inimiga do emprego. 

Acresce que muitas das pessoas tornaram-se profissionais da protecção excessiva que a legislação de 

trabalho lhes confere e vivem destes expedientes prejudicando as empresas, os colegas que gostam e 

querem trabalhar e toda uma economia. 

 

6. Reduzir os montantes a pagar de Subsídio de desemprego bem como diminuir o prazo de 

atribuição do Subsídio de desemprego e Social de desemprego 

 Não faz qualquer sentido que uma pessoa receba de subsídio de desemprego praticamente o 

mesmo montante como se tivesse a trabalhar; da mesma maneira que não faz sentido o subsídio de 

desemprego ser pago durante vários anos (dependendo da idade da pessoa). Infelizmente há pessoas 

que se tornaram profissionais destes subsídios – descontam 12 meses e depois estão, por exemplo, 2 

anos a receber subsídio. Por outro lado muitas pessoas recebem estes subsídios e trabalham ao 

mesmo tempo obtendo dois rendimentos. Tem de existir mais fiscalização e punir criminalmente os 

incumpridores, de forma a criar mais justiça social para quem efectivamente precisa de recorrer a 

estes subsídios. Portugal tem, na Europa a 27, o melhor subsídio de desemprego quer em % do 

salário quer na sua duração; sendo o nosso País um dos mais pobres da UE, esta situação não faz 

qualquer sentido. 

 

11. 1. Aumentar a taxa de Produtividade 

É facto que a taxa de produtividade portuguesa é das mais baixas da Europa e neste aspecto 

podemos melhorar e muito, só depende de cada cidadão individualmente. Mas também não é tão 

baixa assim e nós portugueses (a maioria) não somos preguiçosos nem incompetentes. A principal 

razão é a economia paralela, isto é, se tudo o que produzimos não entra na economia então 

“desaparece”, é como se não produzíssemos. 

No entanto, tirando esta questão da economia paralela, mesmo assim temos uma baixa 

produtividade. E porquê?  

Porque passamos horas nas filas de trânsito quando deveríamos estar a trabalhar, porque 

demoramos horas em reuniões que poderiam demorar minutos, porque adoramos um bom tema de 

conversa em vez de nos dedicarmos às nossas funções, porque passamos o tempo a ver mail’s de 

anedotas e a telefonar para a família e amigos, porque aproveitamos o tempo que podemos para 

fazer tudo menos as nossas funções; e também, obviamente, porque andamos desmotivados e a 

maior parte das empresas procura o lucro e o bem-estar dos seus dirigentes e não conta com os seus 

colaboradores para quase nada nem pretende recompensá-los pelo esforço do seu trabalho. A nossa 
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proposta é pois que sejamos o inverso do que descrevemos. Isto é, sejamos mais exigentes e 

rigorosos connosco e mais dedicados também.  

Para que tenhamos melhores empresas e empresários, propomos que o Estado obrigue todo e 

qualquer empresário que possua uma empresa, ou queira abrir uma empresa, a fazer uma formação 

em Gestão (no sentido lato do termo) e em Gestão dos seus Recursos Humanos ou, em alternativa, 

que contrate alguém que assegure essa responsabilidade ou ainda, em alternativa, que solicite ao 

Estado esse apoio. Desta forma, estamos a assegurar a viabilidade de qualquer empresa. Propomos 

ainda que os sindicatos portugueses sejam envolvidos neste processo e que, de uma vez por todas, 

contribuamos para ter sindicatos construtivos e a trabalhar pela positiva e não meras organizações 

manipuladoras que servem para garantir um trabalho bem remunerado a alguns dirigentes sindicais e 

defender regalias de quem tem “emprego para a vida” como é o caso da esmagadora maioria dos 

funcionários públicos. 

 

11. 2. Apostar nos sectores onde podemos competir 

É importante que apostemos nos sectores onde somos e onde podemos vir a ser competitivos, 

e deixar de parte aqueles sectores onde não conseguimos ser competitivos e onde andamos a perder 

tempo e a gastar recursos.  

Eis os 3 factores onde julgamos que poderemos competir: 

 

1. Turismo 

Todos sabemos que são as receitas provenientes do turismo e das remessas dos nossos emigrantes 

que compensam de forma razoável o desiquilibrio da nossa balança comercial, a tal que nos é 

altamente desfavorável pois importamos mais do que exportamos. Não fossem estas duas receitas e 

o País já teria falido. Assim, é importante que sejamos mais competitivos neste sector pois 

actualmente temos Países que estão a oferecer melhor qualidade e a preços mais baixos, como é o 

caso da Espanha, Tunísia, Marrocos, Egipto, México entre outros. Temos de procurar ter mais 

unidades hoteleiras e com serviço de qualidade, bem como outros sectores que estão interligados 

com o turismo como por exemplo a restauração, com melhor qualidade e colaboradores bem 

formados. Quantos de nós já tivemos o azar de frequentar “chafaricas” e sermos mal atendidos? É 

importante que os empresários sejam mais rigorosos com a sua actividade e que o Estado intervenha 

quando isso não aconteça.  

O Turismo é pois um sector chave onde devemos apostar e também ele merece a criação de 

um Ministério próprio (a exemplo do que foi feito no último governo PSD/CDS-PP) que, em 

articulação com outros, nomeadamente o dos Negócios Estrangeiros, deve fazer das nossas 
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Embaixadas e Consulados no estrangeiro, verdadeiros centros de negócios de promoção das nossas 

empresas e do nosso turismo. Devemos aproveitar aquilo que de bom a natureza nos deu (a beleza 

das nossas paisagens e das nossas praias, o clima ameno e o sol que possuímos), o que os nossos 

antepassados nos deixaram (os monumentos e a cultura) bem como aquilo que tão bem sabemos 

fazer (a nossa gastronomia, a nossa forma de acolher, os nossos produtos agrícolas, nomeadamente 

os vinhos). 

 

2. Transportes 

É importante apostar no sector dos transportes, nomeadamente o marítimo e o ferroviário. 

Não somos a favor do projecto do Combóio de Alta Velocidade pois este não faz qualquer sentido. 

Não existe nenhuma empresa do estado no sector dos transportes que dê lucro – dão todas elevados 

prejuízos, para além de que quase ninguem irá utilizar um meio de transporte mais caro e mais lento 

do que a alternativa de avião – mais rápida e barata. Defendemos sim a criação de uma linha rápida 

que ligue Sines a Madrid bem como ao centro da Europa, passando obviamente por Lisboa. E 

porquê? Pela mesma razão que é extremamente importante apostar nos nossos portos marítimos. 

Portugal tem uma localização geográfica privilegiada – faz a ponte entre África e a Europa (tal como 

Espanha) e, mais importante ainda, é a porta de entrada marítima da Europa por excelência (a Sul e a 

Ocidente, obviamente). É importante ter uma linha de combóio rápida, que transporte sobretudo 

carga de forma rápida para outros Países da Europa e muito mais barata do que através de transporte 

naval.  

 

3. Produtos de Qualidade 

É fundamental apostar em produtos de qualidade e que nos tragam valor acrescentado. Ou 

seja, criando uma marca/nome que signifique produto de qualidade. Isto é, somos bons a produzir 

vestuário e calçado de qualidade, então continuemos. Não conseguimos competir com os Chineses, 

Indonésios, Indianos e outros a produzir vestuário e calçado de baixa qualidade; isto porque nestes 

Países os salários são muito mais baixos, existe trabalho infantil, trabalha-se mais horas e não existe 

protecção social; logo é uma competição desigual e esta situação não será alterada nas próximas 

décadas. Portanto, é desistir e desviar energias e recursos para outros ramos de actividade. Somos 

muito bons na construção naval, nomeadamente em barcos de competição onde temos empresas de 

excelência e altamente inovadoras e competitivas; continuemos assim. Não somos competitivos em 

determinados produtos agrícolas, então vamos desistir e dedicarmo-nos a sectores onde podemos, 

efectivamente, competir. É importante apostar nos nossos recursos naturais, como sejam aqueles 

provenientes da Floresta (madeira e cortiça, entre outros) bem como nos nossos vinhos, azeite e 

outros produtos agrícolas em que nós somos produtores por excelência. É sabido que a cerveja 
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portuguesa é muito apreciada, então porque razão não apostamos mais na sua internacionalização e 

tornamos, as marcas já existentes, mundialmente conhecidas? Porque não, e atendendo ao futuro no 

que respeita à questão ambiental, concebemos um carro eléctrico português? O nosso design começa 

a ser cada vez mais apreciado a nível internacional, então apoie-se este tipo de empresas e acabe-se 

com o apoio a sectores que não têm qualquer futuro. Não adianta competir em determinados sectores 

agrícolas como também não adianta competir produzindo objectos utilitários sem qualidade, pois aí 

somos claramente vencidos pelos Países asiáticos.  

É fundamental para todas estas constatações bem como sugestões que acabámos de referir, 

que exista uma verdadeira articulação entre as Universidades e as Empresas, sejam elas de robótica 

ou agrícolas. É fundamental que as universidades formem os quadros de que o País e as empresas 

necessitam. É importante que não se invista sem uma consulta prévia ao mercado e sem os 

conhecimentos necessários, e aí entram as universidades. Vamos dar um exemplo: quer-se produzir 

um vinho de excelente qualidade para determinado tipo de mercado, então articule-se com uma 

Universidade para que se efectue um estudo do melhor terreno e respectiva localização geográfica 

para o efeito. A empresa/empresário ganha com isso e as Universidades têm forma de colocar os 

seus alunos em contacto com o mercado de trabalho real. 

Para que todas estas propostas/ideias tenham sucesso, é fundamental também, que se aposte 

cada vez mais na certificação da qualidade das nossas empresas e dos respectivos bens, produtos ou 

serviços que estas têm para oferecer. 

 

11. 3. Defesa dos produtos Nacionais 

 Sabemos o quanto é difícil para as nossas empresas penetrarem em determinados mercados 

porque os cidadãos desses Países têm um comportamento que nós não temos, ou seja, compram 

produtos nacionais e só adquirem produtos externos que não possuem e se estes forem efectivamente 

de qualidade. É isso que devemos fazer de forma individual e colectiva, comprar preferencialmente 

produtos nacionais para ajudar as nossas empresas, consequentemente ajudamos à criação de 

emprego (e também a que menos pessoas vão para o desemprego) e em simultâneo não estamos a 

perder riqueza porque o País importa menos, logo temos uma balança comercial mais favorável.  

 

12.1. É fundamental acabar com a “subsídio-dependência” 

 É relevante termos verdadeiros programas de reinserção das pessoas, ao contrário do que 

vem sucedendo desde o Governo PS de António Guterres com o rendimento mínimo e as políticas 

de subsídios de desemprego, subsídios a refugiados, entre outros subsídios que só servem para que 

muitos imigrantes e também portugueses, vivam uma vida inteira à custa do trabalho dos outros (nós 
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que nos esforçamos e trabalhamos) e ainda por cima com casas dadas à custa do nosso trabalho 

(impostos).  

Não basta dar um subsídio durante uma vida inteira, em muitos dos casos a quem não 

precisa, e não dar formação a essas pessoas e ajudá-las a arranjar trabalho (que a maioria até nem 

quer). É assim fundamental que estes programas tenham, para além de uma componente formativa, 

um programa de trabalho efectivo em empresas (do estado e privadas) ou fazendo serviços em prol 

da comunidade, para que estas pessoas deixem a inércia a que estão habituadas e tenham um papel 

mais activo na sociedade; o que contribuirá para a sua reinserção no mercado de trabalho. Todos os 

anos a área ardida em Portugal aumenta, infelizmente e pelo facto de, mais uma vez, termos 

governantes incompetentes; porque não colocar as pessoas que estão a receber rendimento social de 

inserção a ajudar à limpeza das matas e à reflorestação das áreas ardidas?  

Se pensarmos que o dinheiro que pouparíamos, caso invertêssemos estes procedimentos 

(rendimento mínimo a quem não quer trabalhar, subsídios desemprego a quem não quer trabalhar, 

casas a quem não quer trabalhar para conseguir obter uma), poderíamos ter melhores pensões para 

os nossos idosos, menor custo de vida através da descida de todos os impostos, um melhor sistema 

de saúde e de educação, etc.  

Não é justo nem concebível que uma parte da sociedade viva à custa da outra.  

 

12. 2. Reduzir a Despesa do Estado 

É possível reduzir a despesa em muitos aspectos pois se pensarmos que existem demasiados 

benefícios (e legais) criados para as nossas “elites” políticas, como sejam a acumulação de pensões e 

salários provenientes de vários cargos. Um dos exemplos mais escandalosos é o da administração do 

Banco de Portugal que ao fim de pouquíssimos anos de mandato as pessoas têm direito a reformar-

se com o salário por inteiro e depois permanecer no lugar a auferir mais um ordenado, ou seja, vêem 

o seu rendimento duplicado. Outro exemplo, são as cláusulas de rescisão dos administradores de 

empresas públicas que chegam a atingir 1.500.000,00€ (trezentos mil contos na moeda antiga), que 

existem só e apenas para enriquecer a nossa classe política à custa do esforço de todos nós. 

Não faz sentido termos um Estado que não dá condições de trabalho e segurança às suas 

forças policiais e ao mesmo tempo gasta milhões para que a GNR, PSP, Forças Armadas e outros, 

tenham colónias de férias, parques de campismo, lares privativos, alojamentos universitários, entre 

outras regalias para os seus efectivos e respectivas famílias. 

Da mesma forma que não faz sentido existirem vários sistemas e subsistemas de Segurança 

Social em que uns cidadãos têm mais regalias que outros, onde existem pessoas que se reformam 

com pensões a 100%, outras a 80%, etc.  
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Portugal não pode ter cidadãos de 1ª, de 2ª e de 3ª. Defendemos um sistema de Segurança 

Social único para todos com condições de base e iguais para todos para que se possa fazer uma 

melhor gestão dos recursos financeiros. 

O Estado pode perfeitamente cortar na despesa supérflua e com isso aliviar a carga de 

impostos das pessoas trabalhadoras e cumpridoras. Exemplos: 1) em 2009 gastou-se mais de 600 

milhões de euros em pareceres de consultores de vária espécie quando o Estado podia obtê-los 

internamente sem nada gastar; 2) quantos edifícios do estado têm segurança à porta sem 

necessidade? 3) Quantos carros de serviços e regalias podiam ser extintos? 4) Porque razão 

funcionários das finanças ganham 15 meses de salário por ano quando todos os outros recebem 14? 

5) Porque não criar uma tabela única na função pública com menos níveis salariais, aumentando 

alguns salários mais baixos e diminuindo muitos salários de cargos demasiado bem remunerados e 

com isso ainda assim poupar dinheiro? 6) Porque não alterar a legislação para que funcionários 

públicos deixem de ter enúmeras regalias, nomeadamente estar de baixa a receber 100% do salário 

ou então cometerem falhas graves e em vez de serem despedidos serem reformados 

compulsivamente e com salário por inteiro? 7) Porque não colocar os reclusos a executar trabalho 

em prol da comunidade, como por exemplo trabalhando em campos agrícolas abandonados, limpeza 

da floresta ou na reflorestação? É que estes reclusos custam muito dinheiro em impostos e não 

retribuem ao Estado aquilo que o Estado gasta com eles. 

Todos estes exemplos e ideias que aqui damos, levados á prática, poderiam contribuir para 

uma sociedade mais justa. 

 

12.3. Privatizar Empresas do Estado que são sorvedouros de dinheiros públicos 

 É preciso extinguir empresas e institutos públicos, os quais só têm servido para aumentos de 

despesas brutais, nomeadamente em salários e regalias; bem como para esconder desorçamentação 

pois o Estado endivida-se através destas empresas – Estradas de Portugal por exemplo em muitos 

milhares de milhões de euros (e muitos pontos percentuais do PIB), sendo que esta dívida não entra 

no défice das contas públicas. 

  

13. Responsabilização Cível e Criminal para a Classe Política e Dirigente que 

cause Gestão Danosa no Sector Estado 

É importante que, de uma vez por todas, se responsabilizem dirigentes e políticos que usam e 

abusam do dinheiro de todos nós, através de actos de gestão que prejudicam enormemente o nosso 

País, muitas das vezes para seu interesse pessoal, das máquinas partidárias e de grupos de interesses; 

sem que nada lhes aconteça, sem que tenham de ser responsabilizados e julgados por isso. Está na 
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altura de criar legislação e mecanismos de controlo e punir severamente quem pratique tais actos. Já 

chega de sermos um País onde se fazem asneiras dantescas e onde a culpa nunca é de ninguém. 

Veja-se o exemplo do estado a que o país chegou, de falência, com riscos sérios de bancarrota, fruto 

de uma péssima governação socialista que teve início nos governos de António Guterres e a que José 

Sócrates (o pior primeiro-ministro português de que há memória) tratou de dar a “extrema unção”. 

 

14.1. Pena de Prisão para quem foge ao pagamento de Impostos 

Não é admissível que uns cidadãos trabalhem e paguem impostos contribuindo assim para as 

despesas comuns do Estado e outros vivam à custa destes, ora porque pagam poucos impostos em 

função da fuga ora porque até nem pagam impostos nenhuns.  

Se todos pagássemos os nossos impostos e ninguém fugisse, todos pagaríamos menos e todos 

viveríamos melhor.  

É do conhecimento geral que existe uma enorme economia paralela em Portugal (uma das 

razões da nossa suposta falta de produtividade de que falámos); muitos dos produtos que vêm de 

fábrica, dos sectores produtivos, apenas uma pequena parte é facturada e gera um efeito “bola de 

neve”, na medida em que os estabelecimentos que compram esses produtos depois também não os 

facturam. Existem empresas, de diversos sectores de actividade, que passam duas (2) ou três (3) 

facturas por mês, como se fosse possível sobreviverem com tão poucos clientes.  

Dado o exemplo da economia paralela, ou seja, das questões ilegais, queremos ainda advertir 

para um exemplo que é legal e que não faz qualquer sentido; é justo que um pequeno 

estabelecimento (café, livraria, etc.) tenha um ou mais veículos topo de gama a serem pagos pela 

empresa e cujo valor ascende aos 50.000,00€? É que o custo da viatura, o seguro, a manutenção e o 

combustível vão todos para custos da empresa e assim é quase impossível esta dar lucro e, desta 

forma, pagar um imposto justo. É óbvio que se pode observar que estas viaturas são para uso dos 

gerentes e/ou proprietários e não para uso comercial. Então porque não fiscalizar e punir estas 

situações? 

Assim, propomos 4 ideias/medidas para o combate à evasão fiscal:  

 
1. Pena de prisão efectiva para quem foge ao pagamento de impostos;  

2. Criar uma Polícia Fiscal altamente especializada e treinada e com plenos poderes de actuação; 

nomeadamente encerrar de imediato qualquer estabelecimento que se verifique não esteja a cumprir 

a legislação em matéria fiscal, bem como acesso total aos movimentos e saldos bancários. 

3. Ligar on-line com o ministério das finanças a facturação ao segundo de cada empresa, 

nomeadamente caixas registadoras de cafés, restaurantes, entre outros (esta última medida é 
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perfeitamente possível com os meios tecnológicos existentes e as finanças teriam assim o controlo 

total das operações efectuadas; ou intencionalmente não efectuadas).  

4. Controlo rigoroso da produção e existências, dado que muito do que as empresas produzem e 

vendem não é facturado. 

Se todos pagarmos impostos, estes irão baixar e muito, e todos iremos viver melhor, sem que 

o Estado tenha falta de recursos financeiros para fazer face às despesas que decorrem das suas 

competências. 

 

14.2. Um sistema fiscal justo onde todas as empresas sejam tratadas por igual e 

paguem impostos iguais 

É habitual tratar-se com regimes de excepção sectores de actividade que atravessam crises. 

Não é o caso da Banca que a cada ano vê os seus lucros aumentar exponencialmente e paga apenas 

15% de IRC, claramente quase metade do que paga uma empresa comum. Há que acabar com este 

proteccionismo descarado, onde verificamos claramente um sector da sociedade a enriquecer cada 

vez mais à custa dos sacrifícios de cidadãos mal remunerados com impostos elevadíssimos. É 

igualmente importante acabar com o sector cooperativo bem como rever a questão das instituições 

de solidariedade social e colocar tudo o que são empresas no mesmo patamar e em igualdade, ou 

seja, se tem lucro então paga imposto. 

 

14.3. Criar um Imposto Único sobre o Rendimento ou em alternativa extinguir a 

entrega da declaração do IRS 

Propomos fundir a taxa que se desconta do salário para a Segurança Social e o imposto de 

IRS como forma de simplificação e justiça fiscal. Porque razão esta separação ao longo de anos? O 

Estado não é o mesmo? Há que criar um sistema à imagem do que é melhor para o País, onde 

obviamente podemos ir buscar o melhor que se faz noutros Países, mas é fundamental estudarmos e 

criarmos sistemas próprios, de acordo com o nosso modo de vida e à medida da nossa realidade. 

Uma outra solução seria a extinção da entrega da declaração de IRS, sobretudo para os 

trabalhadores por conta de outrém (admitimos que para os profissionais liberais isso não seja 

possível). Deste forma os recursos financeiros, humanos e materiais afectos ao tratamento das 

declarações no Ministério das Finanças poderia ser afectos ao combate à fraude e evasão fiscal. 

Exemplo do porquê desta ideia? Se um cidadão desconta mensalmente, em média, 10% de IRS e se 

conclui que, em média, abate 3% de benefícios fiscais no final do ano, ou seja, paga efectivamente 

7% de imposto ao Estado, então porque não descontar logo 7% de imposto mensalmente e deixa de 

apresentar declaração? 
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15. Incentivar a Natalidade 

É fundamental que possamos ter uma população jovem e que possa existir um renovar de 

gerações. Para tal torna-se necessário que a média de filhos por casal seja de 2. Para que isto seja 

possível, temos de voltar a ser uma sociedade com valores, em que o conceito de família volte 

novamente a imperar. Temos de deixar de parte o egoísmo, o materialismo e a “vida fácil” e ao 

mesmo tempo criar condições para uma melhor qualidade de vida, não só nos serviços que o Estado 

proporciona mas também nos rendimentos dos cidadãos.  

Várias seriam as ideias que temos para aqui colocar mas gostaríamos de nos focar na ideia 

seguinte: rever a forma como toda a sociedade se organiza no que respeita a horários de trabalho e 

de estabelecimentos de educação, de forma a que possamos conciliar ambos para ir ao encontro das 

novas necessidades de uma sociedade que mudou e que desta forma não permite que alguem que 

trabalhe com um horário diferente daquilo que é considerado normal, possa ter um filho. 

 
 
16.1. Criar uma nova Constituição 

A Actual Constituição “parece uma espécie de Deus” a quem nós servimos e adoramos, 

quando devia ser um “documento” que devia servir os cidadãos portugueses e o País. O Estado 

português precisa de funcionar, tal como qualquer empresa que se quer moderna, de forma ágil e 

com a rapidez que por vezes se pretende, para que desta forma possa acompanhar a evolução rápida 

quer da nossa sociedade quer do mundo em geral que cada vez mais nos influencia.  

O que acontece, é que qualquer Governo se sente “atado de pés e mãos” cada vez que quer 

legislar porque há medidas que não se sabe muito bem se são constitucionais. Por muito boas, 

razoáveis e lógicas que sejam essas medidas, por vezes não estão bem de acordo com a Constituição. 

 O País perde eficiência e eficácia com tanta demora na apreciação de legislação. A título de 

exemplo, o anterior Governo (PSD e CDS-PP) demorou 2 anos até que o novo Código do Trabalho 

entrasse em vigor; isto não faz qualquer sentido. Em Inglaterra nem sequer existe uma lei eleitoral 

que diga que as eleições legislativas têm de ser de 4 em 4 anos. É o elevado sentido de democracia 

dos britânicos que faz com que, quando for altura de eleições, o Governo em funções solicite a 

dissolução do parlamento à Rainha para que se possa ir a votos. Este é um bom exemplo de 

democracia e de que não é preciso que tudo esteja escrito, tudo esteja legislado. Portugal é o 

campeão a criar leis e o campeão a não as aplicar. Ainda por cima, esta Constituição está carregada 

de ideologia de esquerda, quando devia ser uma Constituição isenta, e não o é. Está mais do que na 

altura de rasgar a Constituição, deitá-la no lixo e de fazer uma nova. 
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16.2. Reestruturar o Estado - Criar um Ministério dos Recursos Humanos, entre 

Outros 

É crucial apostar cada vez mais nas pessoas, as quais, muitas das vezes, são esquecidas. É 

fundamental criar um Ministério dos Recursos Humanos, o qual terá entre outras, as seguintes 

funções: ser responsável por toda a área de formação dos funcionários públicos; execução do 

diagnóstico e acompanhamento de quais os profissionais e de quantos profissionais são necessários 

em cada departamento dos vários Ministérios existentes e quais as melhores pessoas para a 

respectiva função; elaboração de um organograma para todos os departamentos do Estado, desde o 

número de cargos políticos e respectivos assessores como também as chefias e colaboradores (do 

funcionalismo público em geral). Este Ministério teria a tutela directa da Assembleia da República e 

o seu responsável directo teria de ser eleito por 2/3 dos deputados. Desta forma teríamos uma função 

pública onde trabalhariam os mais competentes, livre do monopólio dos partidos e dos seus boys e 

girls. 

Assim sendo, dotamos, por um lado, o Estado do número de colaboradores de nomeação 

política de que este necessita para que qualquer detentor de um cargo político não nomeie quem quer 

(quer seja por contrato, quer seja através de recibo verde); e por outro lado, ajustamos o número de 

funcionários públicos ao estritamente necessário em cada departamento; gerindo assim melhor os 

recursos humanos do Estado.  

É óbvio que é importante a flexibilidade pois nada é estático e aí será este Ministério que irá 

apurar as situações de aumento ou diminuição de funcionários públicos em cada departamento, bem 

como a criação ou extinção de departamentos. Da mesma maneira que este Ministério articulará com 

o Governo e com a Assembleia da República, a alteração do organograma dos cargos políticos e 

criação, extinção, ou fusão de Ministérios e/ou Secretarias de Estado. 

É importante inovar e isso significa adaptarmo-nos à evolução de qualquer sociedade, o que 

implica criar novos ministérios, fundir uns e extinguir outros; é importante termos um Estado mais 

adaptativo e flexível.  

Quantos funcionários públicos são tidos e achados nas políticas que os Governos tomam e 

que lhes dizem respeito? Os Governantes tomam decisões sem conhecerem profundamente o 

funcionalismo público e não pedem opinião, não contam com ninguém. 

Um dos problemas que é salientado por todos os Governos consiste em termos funcionários 

públicos a mais. É verdade e é mentira. Se compararmos com os outros Países da União Europeia, 

iremos verificar que até nem temos funcionários públicos a mais. Mas o que queremos dizer com o 

“é verdade e é mentira”? Muitos sabem (inclusive os funcionários públicos) que existem 

funcionários que têm pouco ou nada para fazer e outros trabalham horas a mais e levam trabalho 

para casa. Isto faz sentido? De quem é a culpa? A culpa é da incompetência dos Governos do PS e 
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PSD por má gestão dos Recursos Humanos do Estado. Vamos dar alguns exemplos práticos. Há 

aproximadamente 20 anos, Lisboa tinha mais de um milhão de habitantes e, grande parte desta 

população começou a sair da cidade para viver na periferia, situação que ocorreu também com 

muitas pessoas provenientes de outras zonas do País. O que sucedeu foi que as estruturas do Estado 

(hospitais, segurança social, finanças, centros de emprego, etc.) que estavam preparadas para esse 

número de habitantes, ficaram com funcionários a mais pois estes não foram deslocalizados, ou seja, 

não acompanharam a saída de centenas de milhares de pessoas para a periferia de Lisboa. Nos 

concelhos periféricos sucedeu o oposto e, lamentavelmente 20 anos depois ainda sucede. Temos as 

estruturas do Estado com poucos funcionários, que davam resposta a uma pequena parte da 

população, a terem num curto espaço de tempo, de dar resposta a 4, 5 e mais vezes o número de 

população. Sintra, concelho que tão bem conhecemos, é um excelente mau exemplo desta situação 

pois existem centenas de funcionários públicos na situação que descrevemos, que até levam trabalho 

para casa. Outro exemplo, é que Lisboa tem actualmente vários (cerca de 13) hospitais civis para 

uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, enquanto Sintra e Amadora partilham um 

único hospital para o mesmo número de habitantes. É importante ter uma função pública dinâmica, 

que acompanhe a evolução da sociedade e isso não se consegue com Governos incompetentes como 

aqueles que temos tido. 

Queremos também aqui recordar a enorme despesa que existe com o pagamento de salários 

aos funcionários públicos. Essa despesa poderia ser diminuída mas não há custa de despedimentos 

nem do congelamento de salários. O que se passa, é que quer ao nível do Governo Central, quer ao 

nível das Autarquias, uma parte dos seus funcionários recebem muito dinheiro em horas 

extraordinárias inexistentes com o beneplácito de algumas chefias (funcionários públicos ou com 

cargos políticos), sem qualquer controlo. Ou seja, temos funcionários públicos a ganharem dinheiro 

a mais enquanto colegas seus não vêm os seus salários aumentados.  

Propomos que também nesta questão exista uma maior fiscalização e, mais uma vez, o 

Ministério dos Recursos Humanos teria um importante papel pois seria através deste que seria 

controlada toda a parte remuneratória, controlo de assiduidade, baixas prolongadas, férias, horas 

extra, etc. Da mesma maneira que seria este ministério a efectuar auditorias frequentes aos outros 

ministérios de forma a controlar não só gastos excessivos como a correcta aplicação da lei e do 

dinheiro de todos nós. 

Por fim, este Ministério podia gerir um conjunto de funcionários (actualmente nomeados 

como excedentários) públicos e integrá-los numa espécie de empresa de trabalho temporário dentro 

do próprio Estado que serviria para colmatar faltas por baixa ou outro tipo de impedimento, de 

forma a que qualquer serviço do Estado funcionasse de forma mais ágil. 
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Seria ainda importante pensarmos mais o Estado e a forma como este se organiza. É 

fundamental a criação do Ministério do Planeamento e Estratégia como pilar de outros Ministérios e 

do Funcionamento do Estado em geral; bem como a responsabilidade deste Ministério em analisar o 

contexto económico e social ao nível mundial. O mesmo se pode dizer relativamente à criação de 

uma Secretaria de Estado da Estatística, fundamental nos nossos dias onde cada vez mais se trabalha 

com dados e o quanto é importante quantificar os fenómenos. 

 

16.3. A proposta de uma nova politica de imigração com 5 vertentes 

 
1. A entrada de imigrantes deveria ser gerida pelo Ministério da Segurança Social, através da 

respectiva articulação com os Centros de Emprego e com as empresas para que possamos receber 

imigrantes qualificados em número estritamente necessário de que o País precisa. Infelizmente, 

cidadãos portugueses sem qualificação e sem emprego, já temos bastantes.  

 
2. Expulsar, do território português e de forma imediata, todo e qualquer cidadão não nacional que 

esteja em Portugal ilegal.  

 

3. Expulsar do território português todo e qualquer cidadão não nacional que cometa qualquer tipo 

de crime ou delito. É sabido que a imigração trouxe mais delinquência, mais criminalidade e mais 

insegurança para Portugal, está mais do que na altura terminar com esta grave situação.  

 

4. É importantíssimo promover uma efectiva integração das comunidades imigrantes em Portugal e 

tratá-los com efectiva igualdade, não com mais direitos que um cidadão português mas também não 

com menos. Uma forma de o conseguir é acabar com os guetos existentes, o que implica não dar 

casas a imigrantes. Foi esta política errada é que levou à separação destas pessoas do resto da 

sociedade e que contribui para a sua não integração, esta sim uma medida que para além de 

discriminatória face aos cidadãos portugueses que têm de pagar casa com o fruto do seu trabalho, é 

uma medida racista e xenófoba por parte dos governos PS e PSD para afastarem estas pessoas de 

uma verdadeira integração. 

 

5. Considerar crime e com pena de prisão efectiva, qualquer empresário que dê trabalho a um 

imigrante ilegal. 

 

16.4. Descentralizar nas Autarquias 
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 É importante que as autarquias tenham uma maior responsabilidade e ao mesmo tempo uma 

maior autoridade. Isto é, o Estado central deve delegar nas autarquias a gestão de vários organismos 

da esfera pública como sejam a saúde, a educação, o controlo das forças policiais, entre outras. 

Acreditamos que poderia ser uma forma de se testarem novos modelos de gestão e de 

descentralização, e admitimos que isto pudesse ser feito em poucos concelhos inicialmente como 

forma de teste. É importante inovar e não ficarmos agarrados a modelos de gestão do passado 

quando a sociedade se transforma todos os dias. É preciso igualmente ter a coragem de extinguir 

freguesias e concelhos bem criar outros novos. 

 

16.5. Reforço da Coesão Territorial, Desenvolvimento Regional e Local  

É com amargura que temos vindo a assistir, ao longo dos anos, à desertificação do interior do 

nosso País e ao crescimento desmesurado e quase sempre anárquico das periferias das grandes 

cidades do litoral. Algo está errado quando se vendem aldeias inteiras para fins turísticos e outras a 

ficarem completamente abandonadas. Algo está errado, quando em pleno século XXI, ainda existem 

Portugueses que residem em zonas do País onde ainda não têm as infra-estruturas consideradas 

básicas, como a água canalizada, a electricidade, os esgotos, a recolha de lixo, etc. 

Só a inexistência de uma política e de uma estratégica eficaz para o desenvolvimento 

regional e local é que justifica que hoje, três em cada quatro pessoas residam na cidade. É 

compreensível que assim seja, é compreensível que as pessoas procurem morar nas cidades, pois 

tratam-se de locais estratégicos que de algum modo lhes proporciona o acesso a tudo o que 

necessitam para o seu dia a dia. E quando falamos de acesso, referimo-nos ao acesso aos bens 

primários, ao acesso ao emprego, às escolas, às universidades, aos hospitais e centros de saúde, aos 

espaços lúdicos, desportivos e culturais, entre outros.  

Apesar de existirem diversos tipos de planos de ordenamento territorial, praticamente só 

ouvimos falar dos Planos Directores Municipais (PDM) que são de âmbito Municipal, ou seja 

continua-se a pensar pequeno, os nossos autarcas continuam a fechar-se nos seus “quintais” - 

entenda-se municípios -, e planeiam só para eles. Ora isso significa que há falta de planeamento 

regional. É fundamental que os Municípios promovam a convergência de interesses e de 

esforços para a resolução de problemas comuns e formem equipas de trabalho que de forma 

articulada, motivada e empenhada elaborem os Planos Regionais (PROT’s) como elementos 

estratégicos para o desenvolvimento sustentável da sua região e como garante da boa transmissão do 

território às gerações vindouras. Depois de elaborados e aprovados os Planos Regionais, deverão os 

PDM’s ser também revistos, reajustando-os desse modo à realidade local e adequando-os aos 

interesses regionais e locais. É importante e imprescindível que para o êxito desses processos haja 

uma participação activa da população e das “forças vivas” locais.  
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Importa também dotar o País de um sistema eficaz de acessibilidades e mobilidade de 

pessoas e bens. É urgente terminar a construção da rede de auto-estradas e restante rede viária 

fundamental. Só com uma boa rede viária e com um bom sistema de transportes públicos, 

rodoviários, ferroviários e marítimos, Portugal pode promover a coesão e o desenvolvimento 

nacional. Por último, consideramos que devido à enorme disparidade existente, entre o litoral e o 

interior do País, podem e devem ser reforçados temporariamente os investimentos nas regiões 

mais desfavorecidas, numa prática de descriminação positiva.  

 
17. Fomentar mais a cooperação com os Países que fazem parte da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

Todos estes Países encontram-se em grandes dificuldades mas também em fase de 

crescimento económico, estão muito aquém do desejável e têm um longo caminho a percorrer, 

tirando o Brasil (nalguns aspectos), os outros Países precisam de “tudo”. Podemos assim criar 

parcerias fantásticas com estes Países irmãos, as quais provoquem um desenvolvimento e 

crescimento mútuo.  

Por exemplo, uma das necessidades fundamentais destes Países (e de qualquer País) é a 

necessidade de formadores (seja ao nível do ensino ou da formação profissional). Ora, Portugal não 

tem muitos licenciados e professores desempregados? Porque não criar parcerias com estes Países, 

fornecendo-lhes recursos humanos de que estes necessitam e de que nós (devido a uma política 

errada) temos a mais? Ajudando a abrir escolas, universidades e centros de formação profissional, 

com o apoio do Estado e em parceria com entidades privadas.  

Estes Países têm um enorme potencial de crescimento e devem ser uma clara prioridade 

estratégica de Portugal. São Países que confiam em nós, que falam a nossa língua e que sabem que 

seremos sempre um parceiro e nunca um País explorador. Não só devemos promover e ajudar a 

erradicar a pobreza no mundo, como em particular nestes Países irmãos. 

 Devemos ainda aproveitar o nosso ex-território de Macau como local privilegiado para 

investir no mercado asiático, nomeadamente na China. 

Portugal é o País, por excelência, da má gestão dos seus recursos e do desperdício. Nós 

portugueses, quantas das vezes, não levamos a vida a implorar que um “D. Sebastião” apareça e 

mude o País para melhor? Contudo, o “D. Sebastião” está dentro de nós, é cada um de nós.  

Precisamos de alterar a nossa forma de pensar e o nosso comportamento para que, através 

daquilo que fizermos individualmente, tudo somado, possamos ser um colectivo forte, solidário, 

justo e façamos de Portugal um País maravilhoso para se viver e do qual todos nos possamos 

orgulhar, ou seja, orgulharmo-nos do que juntos conseguimos fazer.  

Viva Portugal, Viva a nossa Nação, Viva o nosso querido País. 


