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Identificação da Escola: Externato Camões
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

A comemoração do Centenário da República deu o mote ao programa Parlamento dos Jovens
do corrente ano lectivo.
Nesse sentido, na nossa escola a discussão e reflexão centraram-se sobre a qualidade do
nosso regime republicano, de uma forma geral, e sobre a qualidade da nossa democracia, em
especial, o que nos permitiu chegar a algumas conclusões preocupantes no que respeita ao
cumprimento nos dias que correm dos ideais republicanos, impondo-se, assim, uma
intervenção urgente para promoção desses mesmos ideais, pois só assim poderemos
projectar para o futuro uma república moderna e eficiente verdadeiramente ao serviço dos
cidadãos.
Um facto que não pudemos deixar de referir é a curiosa e preocupante semelhança entre a
degradação política, económica e social que caracteriza a nossa República actualmente e a
situação que se vivia no país no período que antecedeu a implantação da República
(corrupção, endividamento do estado, degradação das condições de vida, etc.).
Como tal, julgamos que a actual promoção dos ideais republicanos deve passar, por exemplo,
pela luta contra a corrupção que mina na base a saúde da democracia e põe em causa a
República enquanto projecto de cidadania. Sendo um importante lema da República a paixão
pela justiça é, também uma área onde se impõem medidas urgentes, pois verifica-se
relativamente à justiça um sentimento de desigualdade que não se coaduna com os ideais
republicanos.
Além do mais, consideramos que perante os tristes dados que nos colocam na cauda da União
Europeia no que respeita aos indicadores de pobreza, com cerca de 1 quinto da população a
viver em pobreza, sobretudo crianças e idosos, estamos muito longe dos ideais de igualdade e
de solidariedade pelo que se impõe uma actuação mais consentânea a esse nível.
Assim, no sentido da mudança, propomos as três seguintes medidas:
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aprovação de um pacote de medidas de combate à corrupção, lutando contra a

promiscuidade entre o poder económico e o poder político, entre as quais poderíamos
destacar a necessidade de maior transparência nas nomeações para cargos públicos, em
especial nas empresas públicas, onde as nomeações se devem pautar por critérios de
competência e não políticos (clientelismos),

e maior transparência na celebração de

contratos públicos.

2. Uma reforma urgente da Justiça, sobretudo no sentido de uma maior celeridade, que
contribua para acabar com a sensação da existência de desigualdade na acesso à justiça.

3. Um plano de acção de combate à pobreza e à exclusão social, que permita uma melhor
coordenação entre as muitas iniciativas/instituições que desenvolvem já um trabalho
meritório, contudo nem sempre com os resultados esperados. Esse plano deve centrar-se
numa melhor/maior coordenação de forma a alcançar resultados melhores e mais
duradouros, logo esse plano deve ser um instrumento que permita actuar na raiz dos
problemas (por ex. combate ao desemprego, actuar ao nível da formação qualificação, etc.) e
não apenas um paliativo.

