Ficha prática
GRUPO DE INTERESSE
(COMPREENDER E AGIR)

Os GI são um dos pilares da REFORMA DAS INSTITUIÇÕES.
Composta inteiramente por nacionais em
representação política de todas as actividades humanas.
Os GI transformam os actores em decisores, organizados por
especialidades (com o mesmo interesse), elaboram as regras de
funcionamento para todas as suas actividades.
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COMPREENDER
1) O QUE É UM GI ?
• Um GI é um GRUPO DE INTERESSE.
• São pessoas que se juntam porque têm um
interesse comum, um interesse ligado à sua
actividade.
• Um GI é a entidade que determina a organização e o
funcionamento de TODAS as suas actividades : normas, produção,
financiamento, tratamento de resíduos, etc. A sua actividade: normas,
produção, financiamento, tratamento de resíduos, formação, reforma,
gestão de conflitos ...

2) COMO FUNCIONA ?
• Ao reunir-se, ao escrever, e através da inteligência colectiva.
• Pertence a cada GI de se organizar e de se auto-determinar a melhor
forma de defender os seus interesses. Para o fazer, os seus membros
devem reunir-se regularmente com o objectivo de estabelecer a sua
própria forma de trabalho e organização, em consenso, e de acordo
com o consenso, e de acordo com as modalidades da sua escolha.
• Acima de tudo, devem ESCREVER as suas reflexões e decisões
(ROTEIRO), para que este trabalho pode ser transmitido e
completado por outros (inteligência colectiva).
• Mais eficaz: Vários grupos de 10 a 12 pessoas.
É melhor ter 2 grupos de 7 pessoas do que um só grupo de 14
pessoas.
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COMPREENDER
3) A QUEM DIZ RESPEITO ?
Todos os nacionais com 16 ou mais anos.
O papel dos GI é entregar aos actores de cada actividade o poder de decidir as regras
de funcionamento da sua actividade.
Não é portanto uma obrigação, mas uma RESPONSABILIDADE
individual e colectiva que permite à sociedade manter um equilíbrio
harmonioso, em lugar de ver essas instituições pervertidas e ao
serviço de alguns interesses financeiros.

Por vezes temos várias actividades (trabalho, paixão, hobby …). O direito e o dever
de participar na organização da vida do meu país só pode ser exercido numa só
actividade, a da minha escolha.
Este é um dos princípios de segurança instalados pela Reforma das Instituições de
modo a evitar qualquer deriva. No entanto, é possível mudar de GI um certo número
de vezes durante a vida.
Devo, portanto, fazer uma escolha e posicionar-me numa actividade específica.
Ou bem que junto a um GI perto de mim, ou crio um GI na minha região. O sítio web
restaurar-portugal.pt , na página MAPA, informa sobre os GI já existentes.
Consulte-a para ajudar a encontrar o seu caminho.
É difícil dar mais pormenores pois cada actividade deve definir e organizar-se a si própria.
• O GRUPO DE INTERESSE que representará os padeiros deve incluir o ofício de pastelaria?
• Este grupo deve ser independente ou deve integrar-se no grupo de ofícios da restauração?
• A qual União de grupos deve pertencer? artesanal, indústria alimentar ... ?
• Quais devem ser os ingredientes do pão, ou pães, para estar de acordo com a tradição de
cozer e respeitar a saúde das pessoas?
Cabe aos padeiros (e pasteleiros) responder a todas estas perguntas e a todas as outras.

A 1ª missão de cada GI
1. Dar uma definição precisa à actividade.
2. Definir as regras deontológicas da actividade, de acordo com a Carta
dos Valores Intangíveis de Portugal e do direito natural.
antes de tratar de todos os temas que organizam
a actividade como um todo.
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4) IMPORTANTE : os 2 papéis do GI (1/3)
1. ELABORAR, DEFINIR, ORGANIZAR
2. APLICAR, ENQUADRAR, PROTEGER
São aqueles que aplicam e realizam uma actividade que elaborarão
todas as regras de funcionamento da sua actividade.
Os GI transformam os actores em decisores. Este funcionamento
(natural) é muito pouco usual.
Portanto, é essencial entender essas duas funções principais.

1
ELABORAR
• O papel principal de um GI é
elaborar, definir e organizar as
regras de funcionamento de sua
actividade.
• Esta tarefa colossal é, ao início,
realizado pela multiplicação de
pequenos grupos de trabalho
especializado por actividade.
• Como esses grupos de trabalho
são formados por nacionais, estes
tornam-se decisores.

2
APLICAR
• O GI é a entidade que protege,
enquadra e acompanha a prática de
toda a actividade.
• O segundo papel do GI é aplicar
e fazer cumprir as regras
escolhidas pelos actores da
própria actividade
✓ produção,
✓ padrões,
✓ comercialização,
✓ segurança

(...)
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Os 2 papéis do GI (2/3)
1
ELABORAR
• Em segundo lugar, todos estes
grupos de trabalho especializados
sobre a mesma actividade, trocam
e trocam novamente para gerar
consenso em torno de uma
organização que lhes pareça ser
a melhor para eles actividade. Eles
têm todo o interesse em fazê-lo
porque eles mesmos são actores
esta actividade.
Qualquer decisão que se revele ineficaz
ou prejudicial para a actividade em si ou
para os seus membros será questionada e
modificada, se necessário, de forma
oficial, graças ao próprio funcionamento
dos GI e ao mandato imperativo.

• As regras definidas e usadas pelas
mesmas pessoas são imediata e
abertamente testadas. Em caso
de ineficiência, elas podem ser
alteradas e corrigidas de acordo
com os termos específicos de cada
GI. Elas não se destinam a ser
constantemente mudadas ou
estupidamente sobrepostas.

2
APLICAR
• O segundo papel de um GI é
também o de enquadrar e apoiar o
desenvolvimento da actividade :
✓ formação,
✓ pesquisa e desenvolvimento,
✓ financiamento ...
• O objectivo é proteger todas as
pessoas que praticam ou estão
numa actividade como
profissionais, como amadores,
como cliente consumidor, como
paciente, como queixoso,
estudante, aposentado … etc :
✓ Protecção social,
✓ Gestão e regulação de
conflitos,
✓ aposentadoria,
✓ tratamento de resíduos ...
• Com o funcionamento dos GI, eu
sou protegido pelas regras
elaboradas pelos meus colegas, em
todos os aspectos da minha vida e
em todas as actividades que eu
prático ou onde eu me encontro.

(...)
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Os 2 papéis do GI (3/3)
1
ELABORAR
• O ministério responsável por fazer
o direito validará a conformidade
dos trabalhos realizados com a
Carta Valores Intangíveis de
Portugal e com o direito natural.
• Uma vez validado o trabalho de
definição e elaboração, o GI tornase um local de participação.
• O local onde se exerce o direito e
o dever de cada nacional com 16
ou mais anos de idade, ao
participar na organização da vida
do seu país.
• Num GI, de acordo com a minha
idade e o meu temperamento, eu
observo, eu escuto, eu controlo, eu
participo ... desenvolvendo e
melhorando regras de
funcionamento de uma actividade
específica, a de minha escolha.
• Substitui os partidos políticos,
sindicatos e outras tecnocracias
inúteis e pervertidas.

2
APLICAR
• O GI não é uma cura milagrosa,
não apaga as imperfeições
humanas. Ela protege o interesse
colectivo e individual da maioria,
através da implementação de
medidas de segurança institucional:
✓ Transformar actores em
decisores
✓ Deixar cada GI escolher o
seu funcionamento e autonomia
em função das suas
especificidades.
✓ Mandato imperativo para
toda a instância de supervisão
no seio de cada GI.
• O GI é uma descentralização de
decisões por temas e um garantir
que as decisões sejam tomadas
pelas pessoas mais competentes
para o fazer.
• O GI está organizado por temas ao
nível nacional e pode, se os
membros assim decidirem,
funcionar de modo descentralizado
por sector geográfico (município,
região, etc.).
(...)
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RECONSTRUIR
1) ESCOLHER RECONSTRUIR
Cada um deve escolher para qual actividade deseja exercer o seu direito e dever de
participação como nacional. Esta escolha é pessoal.
A implementação de tal reforma é necessariamente colossal. Ela deve mostrar
coerência para formar um corpo homogéneo e funcional: a nação.
1. É importante, até mesmo essencial, entender os princípios básicos da
Reforma das Instituições (o site restaurar-portugal.pt está online para isso).
2. Por uma questão de eficiência e para evitar duplicação ou repetição de trabalho
já realizado, na página MAPA fica centralizada a lista de GI que são criados, de
acordo com os princípios desta Reforma Institucional.
3. O esquema de funcionamento dos GGI (os GRANDES GRUPOS de
INTERESSE) propõem um embrião da organização dos GI sob a forma de
UNIÕES para ajudar a cada um a se situar.
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2) FAÇA UMA NAÇÃO RECONSTRUIR
Como todas as células do mesmo corpo, todos os GI são os componentes e a
representação dos interesses da nação.
Para evitar as armadilhas da história, seguranças sistémicas acompanham esta nova
organização:
• Os 3 GRANDES GI são a garantia de que todas as actividades humanas
sejam representadas politicamente sem hierarquia financeira.
• Todos os GIs actuam como contra-poderes entre si, impedindo que certos
interesses sejam sistematicamente submetidos a outros, por causa de critérios
exclusivamente financeiros. (Exemplo: o GI de medicina que é de natureza não
comercial é um contrapoder ao GI dos laboratórios farmacêuticos, de natureza
comercial.
• Respeito pela CARTA DOS VALORES INTANGÍVEIS DE PORTUGAL e
direito natural.
• O MANDATO IMPERATIVO de qualquer representante ou delegado.
• O carácter nacional de cada GI e sua organização territorial.
• A obrigação de participar de uma GI a partir dos 16 anos.
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3) TUDO (ou quase) O QUE RESTA A FAZER
Hoje nada está fixado na organização entre GIs, porque está tudo por fazer. E como
tudo o que resta a fazer tem de ser feito pela população, ninguém se pode substituir a
esse trabalho e antecipar os seus resultados.
Por questões práticas e de segurança, apenas os 3 GGI COMERCIAL, NÃO
COMERCIAL e ESPIRITUAL & MORAL são imutáveis.
Para o resto, uma proposta de organização dentro de cada um desses 3 GGI é
apresentada pela Valérie Bugault, no seguinte esquema de funcionamento dos GGI.
Mostra-se como, no seio desses 3 GGI, as UNIÕES de grupos irão poder organizar-se
em torno de uma actividade geral. Por exemplo, a união dos ofícios da saúde que
fazem parte do GGI não comercial, irá certamente reunir um grande número de GIs,
todos preocupados com a restituição da saúde das pessoas, todos preocupados a
diferentes títulos: como médicos, como enfermeiros, técnicos de saúde,técnicos de
exames de diagnóstico, paramédicos, etc.).
Esta proposta de UNIÕES de GI dentro dos 3 GGIs não é definitiva. Ela é o embrião
dessa nova organização e será actualizado pela própria população, uma vez iniciado o
trabalho de elaboração do GI.

4) AGIR
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O GI em 4 pontos
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GI : PRIMEIRAS MISSÕES
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