
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 c/ 3º ciclo Serafim Leite 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. As penas, no campo judicial, atribuídas aos diferentes crimes puníveis por lei, são muito 

leves, não se adequando, justamente, aos crimes cometidos. Por isso, republicamente, e por 

uma questão de justiça, deverá ser revisto todo o código penal e, embora não se justifique a 

pena de morte, é pertinente o aumento da pena máxima, no nosso País. De igual modo, a 

esta pena deverá acrescentar-se um leque de trabalhos forçados, com o intuito de penalizar 

ainda mais os criminosos, e de forma a contribuir para a angariação de fundos, a fim de 

minimizar os gastos tidos com estes presidiários. 

2. Considera-se que, tendo em conta a situação do nosso País, há casos que necessitam de 

uma maior atenção e preocupação, por parte do Governo, nomeadamente no que diz 

respeito à Saúde, ao Ensino, à criação de postos de Trabalho e à Terceira Idade. 

O que se verifica, em contrapartida, é o desperdício de milhões de euros aplicados em 

projectos desnecessários, como o TGV, o Aeroporto Internacional, os Estádios Futebolísticos, 

a nova Ponte para a travessia do Rio Tejo, entre outras situações. Por isso, é urgente a 

aplicação de medidas nos sectores considerados prioritários, negligenciando aspectos que em 

nada contribuirão para melhorar a situação do País e o bem-estar do povo. 

3. Hoje em dia, como é do conhecimento geral, e segundo rezam as estatísticas, é cada vez 

mais difícil adoptar uma criança. Cerca de 120 mil casais portugueses sofrem de infertilidade. 

Muitos deles já nem tentam a adopção, visto que o tempo de espera é bastante elevado.  

Há um leque considerável de crianças abandonadas, anualmente, e os lares de acolhimento 

estão a ficar sobrelotados. E, mesmo assim, o processo de adopção continua num estado 

calamitoso, já para não focar os requisitos mínimos. Face a tudo isto, considera-se que os 

processos de adopção deveriam ser mais rápidos e eficazes. O mais importante de tudo seria 

observar os sorrisos de felicidade das crianças, pois estas merecem.  

 

 



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. 

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

 

1. Aumentar o tempo de pena máxima para crimes mais violentos e rever as medidas 

respeitantes a todos os crimes puníveis. 

 

 

2. Dar prioridade a situações mais urgentes, em Portugal, como a Saúde, o Ensino, o Emprego, 

o Tratamento/Cuidado de Idosos. 

 

 

3. Maior eficácia e rapidez nos processos de adopção, no nosso País. 

 


