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

Identificação da Escola: Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico do Dr. João Carlos

Celestino Gomes
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Tendo em conta que:
- Há cada vez mais pessoas a pensar na segurança, na autoridade da polícia, na justiça efectiva
dos tribunais, e a pensarem que a dissuasão da violência e a luta por um ambiente mais
tranquilo é uma das razões por que se tem de exigir cada vez mais segurança. É que sem um
ambiente seguro uma sociedade não pode progredir. E os portugueses têm consciência que
Portugal está a tornar-se um refúgio para delinquentes. Porque o nível de criminalidade
subiu, porque há em Portugal muitas formas de escapar à lei, porque não se pode aceitar que
as pessoas sejam sistematicamente assaltadas e agredidas, porque não se pode tolerar um
ambiente de constante insegurança, porque só com tranquilidade se pode trabalhar e
avançar, a segurança e a ordem têm que ser uma prioridade;
- A burocracia deve parar quando os eventuais serviços que presta passam a constituir um
obstáculo à qualidade e à agilidade de que a vida do nosso país precisa. É necessário ser
eficaz, é necessário ser ágil. O lema deverá ser: simplificar para melhor entender. Os
processos têm que ser simples, têm que ser transparentes. O excesso de procedimentos
emperra a administração pública, a educação e a justiça e em nome de um aparente rigor,
constituem formas de camuflar a verdade que só custam dinheiro aos contribuintes..
. Portugal tem uma costa marítima privilegiada e tem um solo bastante fértil, constituindo
uma das nossas fontes de riqueza. Não se pode admitir que tenhamos chegado a um ponto
em que mais do que 80 % do que consumimos seja importado. Deixámos de produzir, é do
exterior que vem quase tudo o que precisamos, somos dependentes do estrangeiro à custa de
dívidas que se acumulam de uma forma assustadora. Portugal tem que produzir riqueza,
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Portugal tem que ser um país auto-sustentável e com melhor produtividade. Os sectores
produtivos têm que ser reorganizados, filtrados e as PME, as que realmente forem produtivas
– que constituem a maior parte do tecido empresarial – tem que ser mais apoiadas, quer
através da redução de impostos, quer através da formação e acompanhamento dos seus
dirigentes. São estas empresas que criam emprego para os jovens, são estas empresas que
mais tarde, irão animar a nossa economia e dar ao Estado os impostos de que o país precisa
para o seu desenvolvimento.

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

1. Revisão das leis penais, julgamentos rápidos (especialmente dos detidos em flagrante

delito) e o reforço, ao nível dos recursos humanos e materiais, das forças de segurança.

2. Simplificação de processos burocráticos que conduzam à transparência e agilidade na
Administração Pública, contemplando sectores com a vida nas Escolas, as retribuições e
forma de provimento dos funcionários do Estado, a justiça e processos nos tribunais.

3. Reorganização dos sectores produtivos em Portugal, tendo em conta a revitalização das
pescas e da agricultura, a redução estratégica de impostos em pequenas e médias empresas,
seleccionadas pelo seu potencial económico e a formação adequada para dirigentes de
empresas.

