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 de Seia
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

É fundamental que os Cidadãos que residem nas zonas rurais tenham acesso a uma medicina
de carácter mais preventivo, o que terá implicações para as pessoas, que gozarão de
melhores condições de vida, e para o Estado que terá menos encargos financeiros em
suportar tratamentos para diversas doenças. Também os cuidados médicos prestados a estes
Cidadãos devem ser melhorados, de modo a que os utentes sejam atendidos com o máximo
de rigor e com os melhores equipamentos para tratarem os seus problemas de saúde, sem ter
que pagar mais por viverem no interior, tendo como objectivo a descentralização dos
cuidados de saúde e equidade para toda a população, como preconizada nos princípios da
República.
A Presidência Geral da República é dirigida pelo Procurador-Geral da República, sendo, por
isso, o Ministério Público uma magistratura hierarquicamente organizada e subordinada ao
mesmo. O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, sob
proposta do Governo, sendo este o único cargo do Ministério Público sujeito a designação
pelo poder político. Há, a nosso ver, uma excessiva dependência desta nomeação, o que a
torna uma nomeação condicionada, daí resultando a interpretação de excessiva politização
do Ministério Público. Assim sendo, podemos dizer que não se verifica, ao contrário do que se
deveria passar num regime democrático como é a República Portuguesa, uma total isenção
do poder judicial relativamente aos poderes executivo e legislativo.
Por fim, sendo certo que concordamos que o Estado tem uma função social, devendo ajudar
todos os que necessitam, e que deve atribuir temporariamente um subsídio àqueles que, por
exemplo se encontram desempregados, entendemos ser fundamental e justa a integração de
uma nova componente: o cumprimento de um serviço público que possibilitará a melhoria da
auto-estima dos desempregados, fazendo-os sentir úteis, e moralizará a sua posição na
sociedade.

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. Dar Vida às nossas Aldeias, para que as pessoas que vivem nas aldeias do interior tenham

as mesmas oportunidades e o acesso a serviços de saúde e bem-estar com qualidade,
comparativamente aquelas que residem nas áreas urbanas.

2. Eleição do Procurador-Geral da República através da votação dos Procuradores-GeraisAdjuntos e dos Procuradores da República e dos Procuradores-Adjuntos, em detrimento do
actual modo de nomeação do mesmo.

3. Os cidadãos a quem são atribuídos subsídios de desemprego podem e devem prestar um
serviço público, beneficiando as comunidades em que estão inseridos.

