
Jorge Miranda
diz que premiar
votantes pode
ser nocivo
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Constitucionalista contesta
proposta de Vasco Cordeiro

Jorge Miranda refere que a proposta apresentada por Vasco Cordeiro no Dia da Região poderia ser
nociva para a imagem dos açorianos, porque seriam premiados por cumprir um dever
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O presidente do Governo Regio-
nal dos Açores, Vasco Cordeiro,
defendeu, durante o discurso do
Dia da Região, um "contrato de ci-

dadania" em que os cidadãos com
bom histórico de participação elei-

toral possam ter benefícios do Es-
tado.

"Ao invés da abordagem mais
comum à situação de não partici-
pação, e que se pauta, em última
instância, por uma sanção nos ca-
sos de países que têm sistemas de
voto obrigatório, o modelo a que
nos referimos passa por uma va-

lorização dos cidadãos que te-
nham um histórico de participa-
ção", afirmou, na altura, Vasco
Cordeiro.

A ideia apresentada mereceu
a contestação de Jorge Miranda,
um dos mais distintos constitu-
cionalistas portugueses, que en-
tende ser uma medida inédita a
nível mundial e seria nociva para

a imagem dos Açores.
"Não sei porque teve essa ideia.

Seriamuito nocivo paraaimagem
dos açorianos as pessoas pensa-
rem que apenasvotam porque re-
cebem prémios. Quando no res-
to do país e no resto do Mundo isso

nunca acontece", sublinhou em
declarações à RDP/Açores.

Na opinião do professor cate-
drático jubilado da Faculdade de
Direito da Universidade de Lis-
boa, apenas poderia ser admitida

apossibilidade de aplicar sanções.
"Estar apremiar as pessoas por

cumprir os seus deveres? A Cons-

tituição diz que o direito de sufrá-

gio é pessoal e constitui um dever
cívico. Premiar as pessoas por
cumprirem o seu dever é anti-
educativo" vincou.

Aimplementaçãodaideia apre-
sentada por Vasco Cordeiro esta-
ria sempre dependente da apro-
vação na Assembleia da

Republica, porque serianecessa-

rio implementar alterações na Lei
Eleitoral.

O constitucionalista concorda

com a aposta na educação cívica,

que também foi apresentada por
Vasco Cordeiro durante o discur-
so oficial das comemorações do
Dia da Região Autónoma dos

Açores.
Vasco Cordeiro anunciou que o

Governo vai lançar uma "grande
campanha" junto de todos os alu-
nos do ensino secundário da Re-

gião, e também do ensino profis-
sional, que, gradualmente,
estarão, nos próximos quatro
anos, em condições de exercer o

seu direito devoto. Estaserá"uma

verdadeiracampanhade promo-
ção cívica, que deverá ter o acom-

panhamento dos partidos políti-
cos representados no Parlamento
dos Açores, não apenas de divul-

gação da importância de voto". ?


