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 Vouzela
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Os órgãos de soberania da República Portuguesa são, como sabemos, o Presidente da
República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais. Estes, de acordo com o
art.202º da Constituição são "… órgãos com competência para administrar a justiça em nome
do povo." Isto significa que o direito à justiça é fundamental para os cidadãos da República. Se
estes considerarem que, de alguma forma, são alvo de injustiça ou que os órgãos que
administram a justiça funcionam de forma ineficaz, colocam em causa as bases da igualdade,
liberdade e democracia republicanas.
Com efeito, sem justiça a República não tem as condições indispensáveis para "funcionar".
Um país onde o sistema de justiça não é eficaz, por ser moroso e de desigual acesso por parte
dos cidadãos, é um país em risco de desintegração social.
Além disso, o sistema judicial republicano tem que funcionar de forma completamente
imparcial e sem ser alvo, sob nenhuma forma, de interferências ou pressões exercidas pelos
outros órgãos de soberania ou por qualquer entidade pública ou privada.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Propomos que o nosso sistema judicial seja reformado e que passem a existir, dentro dos

tribunais de 1ª instância, três tipos de tribunais (juízos) especializados, consoante a natureza e
gravidade do delito em causa. Assim, um julgaria pequenos delitos cíveis, em processos
sumários; outro julgaria crimes mais graves, mas ainda considerados como delitos comuns; e
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outro ainda, dotado de meios de investigação criminal científica, com técnicos e
investigadores altamente especializados que trabalhariam em colaboração com os
magistrados, para investigar crimes mais complexos (crimes violentos, de corrupção, de
tráfico de drogas, tráfico de pessoas, etc.)

2. Propomos ainda que sejam fixados prazos legais para os tribunais tomarem decisões, de
acordo com a natureza dos delitos em causa, com penalizações para os magistrados e/ou
técnicos judiciais que não cumprirem esses prazos.

3. Finalmente, propomos que os prazos de prescrição dos processos mais complexos e de
maior gravidade sejam revistos e, se necessário, aumentados.

