
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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos - 

Aveiro 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

  O projecto de recomendação elaborado resultou num conjunto de três pilares 

aglutinadores, a saber: 

A proposta que gerou uma maior aceitação dos deputados remete para o âmbito da justiça, 

mais concretamente, relacionado com o código penal. Consideraram os deputados que em 

relação a esta matéria não existe uma equidade no que diz respeito ao processo judicial em 

termos globais, como na aplicação de penas e coimas. Exigem um maior rigor do poder 

legislativo na elaboração das leis penais, sendo de analisar a questão da prisão domiciliária e 

agravamento das molduras penais nos casos mais graves como o homicídio.  

Esta postura de agravamento das penas resulta da constatação de uma certa impunidade dos 

criminosos, dado que não só os julgamentos são morosos, assim como as penas não são 

dissuasoras de comportamentos desviantes. 

 

Os deputados consideram que a nossa república não trata de igual modo os seus doentes, 

criando assimetrias no acesso aos cuidados de saúde. Sendo este um bem inalienável e um 

dos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, defendem 

uma maior celeridade dos serviços médicos e uma igualdade de acesso a todos os serviços 

médicos. Ora, o direito à saúde não pode discriminar qualquer cidadão, seja qual for a sua 

condição/situação. Verifica-se uma clivagem acentuada entre o público e o privado, sendo 

que os que menos podem estão sujeitos a listas de espera intermináveis e a um atendimento 

despersonalizado. 

 

Perante a crise económica em que vivemos e a urgência de revitalização da nossa economia, 

uma das recomendações aprovadas remete para a inflação dos combustíveis. Ora, como 

sabemos, a economia assenta essencialmente no consumo dos combustíveis fósseis, deste 
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modo uma das recomendações aprovadas remete para a inflação dos combustíveis. Ora, 

como sabemos, a economia assenta essencialmente no consumo dos combustíveis fósseis, 

deste modo, seria necessário um equilíbrio entre o aumento do valor do petróleo e o 

aumento dos combustíveis no nosso país, tomando como referência o nível de vida das 

famílias portuguesas.  

O caso espanhol serviu de exemplo, dado que em Espanha os ordenados são mais elevados e 

o preço dos combustíveis é mais baixo. Daqui resulta uma grande disparidade entre países 

europeus. 

  

 

 

 

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

 

1. Em relação à justiça  exige-se um maior rigor do poder legislativo na elaboração das leis 

penais, sendo de analisar a questão da prisão domiciliária e agravamento das molduras penais 

nos casos mais graves como o homicídio.  

 

 

2. Em relação à saúde, defende-se uma maior celeridade dos serviços médicos e uma 

igualdade de acesso a todos os serviços médicos.  

 

 

3. Em relação à economia, será necessário um equilíbrio entre o aumento do valor do 

petróleo e o aumento dos combustíveis no nosso país, tomando como referência o nível de 

vida das famílias portuguesas.  

 


