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Identificação da Escola: Escola Secundária Dona Maria II
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

O tema escolhido pelos deputados da Escola Secundária Dona Maria II é "A República de
Hoje". A escolha desta temática surge com a significativa pertinência do tema perante a
situação de perturbação e de perda de identidade que assola a Humanidade e consequente
necessidade de existir uma profunda reflexão, pois se, por um lado, se afirma que a República
é a voz do Povo, também se pode questionar se este é, de facto, ouvido.
Vivemos numa situação de profunda crise financeira. A crise não é um mistério intocável. Pelo
contrário, deve ser discutida e a sua superação exige que se perceba porque chegámos a ela.
Entre os nossos governantes, estabeleceu-se a convicção de que a obtenção de lucros
financeiros ilimitados era a garantia de que a economia continuaria a crescer. Bastaria que
uma ínfima parte desses lucros fosse investida na economia real para que assim fosse, isto é,
bastaria aplicar uma pequena percentagem dos triliões de lucros da banca para que, de facto,
houvesse desenvolvimento económico e social.
Aliada a esta crise, chegámos a um facto por demais evidente: a dimensão ética das
sociedades está doente. O que pensávamos ser sério e credível torna-se, por vezes, numa
enorme fraude. Há uma perturbação generalizada, há sentimentos de incerteza e até de
insegurança e, por esta altura, muitos de nós têm dificuldade em perceber o mundo que os
rodeia, tornando-se, por isso, presas fáceis da manipulação e da demagogia.
Assim, vivemos também uma forte crise de valores e ética. Valores como honestidade,
integridade e transparência estão cada vez mais em défice na nossa sociedade.
Contudo, é a nossa capacidade de regeneração moral que nos move e que tanto nos
credencia. E as bases para a restauração destes valores deverão ser, indubitavelmente, a
família, as instituições de ensino e outras instituições sociais. E é nestas áreas pilares que
assentamos o nosso Projecto: crise económica e financeira, e educação e formação
profissional.
Entendemos que apenas uma mudança de políticas nestes territórios poderá reabilitar a
imagem do Estado perante a população, e fazer reemergir um clima de maior confiança e
optimismo, que se traduzirá numa harmonia político-social, tão indispensável ao
desenvolvimento do nosso país.
Sabemos que nós, os jovens, vamos herdar a responsabilidade Portugal. Claro que
enfrentaremos diferentes problemas e teremos diferentes instrumentos para o seu combate,
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mas deverá ser sempre em 5 de Outubro de 1910, quando a união do povo na procura do
desenvolvimento e da igualdade fez nascer em Portugal uma das primeiras Repúblicas da
Europa, que nos devemos aconselhar. Por isso, procuramos já hoje contribuir para a
resolução de questões que afectam o nosso presente e o futuro individual e colectivo, através
das nossas propostas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Combate à crise financeira:

É fundamental uma reforma legislativa de supervisão dos mercados, para restaurar a
credibilidade de todo o sistema financeiro, aumentando o controlo por parte das entidades
reguladoras e fiscalizadoras, garantindo, assim, a transparência de transacções e negócios.

2. Incentivo ao desenvolvimento económico:
O turismo é, a nível mundial, um sector-chave das economias, nomeadamente como
actividade geradora de emprego. Em Portugal, participa consideravelmente na formação do
PIB, desempenhando um papel crucial na divulgação da nossa cultura e na sobrevivência de
agregados populacionais, ao longo do país.
Assim, é indispensável um apoio às instituições de planeamento da actividade turística de
cada região, incentivando-as à valorização e preservação das especificidades culturais,
naturais e arquitectónicas, que tanto caracterizam o nosso Portugal.

3. Desenvolvimento da educação e da formação profissional:
É fulcral tornar o ensino gratuito, abolindo custos de propinas e livros, ou seja, promovendo a
democratização do ensino. Tal medida possibilitará, a longo prazo, mão-de-obra mais
qualificada e profissionalmente mais adaptável, aumentando a produtividade e riqueza
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nacional.

