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 Mariana Seixas - Viseu
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Atendendo ao tema para a edição do Parlamento dos Jovens – 2010 – A REPÚBLICA, é
importante reflectir sobre os ideais que serviram de base à instauração da República em
Portugal, em 1910, importados de França: Igualdade, Liberdade e Fraternidade.
Em várias circunstâncias sociais que identificamos no dia a dia do país, pode-se perguntar até
que ponto estes ideais republicanos estão presentes e em que medida possibilitam a
igualdade no acesso ao ensino, saúde, etc., a liberdade resultante da vida com dignidade, bem
como a redistribuição da riqueza através dos impostos pagos por todos em benefício da
comunidade (fraternidade).
Tais valores estão, aliás, consignados na Constituição da República Portuguesa, que prevê o
direito de acesso universal aos sistemas de saúde e ensino, de forma tendencialmente
gratuita.
Por outro lado é comum ouvir-se falar da sustentabilidade da Segurança Social, cuja
dificuldade se levanta a propósito do aumento da esperança de vida e da reduzida taxa de
natalidade em Portugal.
Finalmente e por confronto com a ideia de Democracia, não é raro ouvir-se falar, por um lado,
de abusos de autoridade por parte das Forças de Segurança, mas, por outro, da falta de
condições para actuação destas para impor aquela. Qual a relação entre a Democracia e o
respeito pela Autoridade?

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

1. – Educação gratuita em todos os seus graus, com participação do Estado e eventual
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devolução à posteriori de parte do dinheiro investido;

2. – Reforço dos direitos e poderes das autoridades sem prejuízo do respeito pelos deveres e
direitos democráticos;

3. – Reforma do Sistema de Segurança Social com vista à sua sustentabilidade e maior justiça.

