
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: Colégio de Albergaria 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Consideramos de suma importância o tema proposto este ano para o Parlamento Jovem. De 

facto as conquistas obtidas pela Primeira República, tais como, liberdade, igualdade, 

cidadania, devem ser promovidas e alvo de reflexão de todos os jovens.  

As nossas medidas visam identificar os desafios que se colocam à sociedade de hoje, no 

sentido de a tornar numa sociedade mais participada, mais activa e mais justa em que nós, os 

jovens contribuamos para o reforço da identidade nacional e para a renovação da relação 

entre a república e os cidadãos. 

Interessa também neste sentido, evocar os acontecimentos de 1910, divulgar o ideário 

republicano, os acontecimentos e protagonistas desse periodo. 

As nossas medidas visam tornar a sociedade actual mais  digna do significado dessa mesma 

palavra. 

  

 

 

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

 

1. Considerando que  o sistema de justiça actual  apresenta múltiplas lacunas, decidimos 

propor as seguintes alterações : 

- Redução do limite de tempo  para prisão preventiva de seis meses; 

- Aumento das penas quer para a violação do segredo de justiça quer para a divulgação, de 

informações dos casos sob investigação; 

- Criação de prazos limite para decisão final de processo a um ano; 
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Com estas pequenas alterações, pretendemos que a nossa sociedade se torne mais justa, 

mais transparente e mais actuante, tornado o sistema judicial portugues mais credivél e 

actuante. 

 

 

 

2. A intervenção dos jovens é fundamental na sociedade portuguesa. Assim propomos a 

criação de congressos nacionais com periodicidade anual para os jovens, na faixa etária entre 

os 14 e 18 anos, em que os temos a abordar fossem de caractér politico, social e de cidadania.  

Nestes congresssos, para além dos temas de trabalho e de forma a mobilizar os jovens 

decorreriam paralelamente iniciativas de carácter   lúdico e cultural, como por exemplo, 

concertos, exposições e workshops. 

 

 

 

3. Criação de um programa televisivo onde fossem divulgados factos histórico-cientificos 

sobre o desenrolar dos acontecimentos republicanos, salientado as personalidades mais 

proeminentes e o seu papel para a formação da sociedade moderna. 

Em paralelo, desenvolver-se-íam iniciativas/campanhas de sensibiloização em outdoors, 

websites e nos mass media em geral. 

 


