Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola Secundária Miguel Torga
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Em prol da celebração dos 100 anos da nossa República e no âmbito do programa o
Parlamento dos Jovens, nós damos o nosso contributo, participando, delineando medidas que
podem ajudar Portugal a progredir.
A Républica, simbolo da liberdade, igualdade e justiça, espelho da democracia, viveu um
século de altos e baixos. Atendendo aos problemas que cremos estarem presentes na nossa
sociedade, desenvolvemos três medidas que se inserem no cumprimento dos ideais referidos,
que achamos serem pertinentes, realistas e, mais importante, aplicáveis.O futuro reside em
nós e de nós depende a manutenção da República. Nós somos a República!

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Igualdade- Melhor gestão dos dinheiros públicos

Os fundos públicos têm como finalidade serem utilizados para o melhoramento e benefício
das populações, devem por isso ser investidos pelas autoridades competentes em áreas e
infra-estruturas que visem corresponder às necessidades reais. O desvio ou a má aplicação
dos mesmos compromete seriamente a própria definição de fundo público.
Propomos, então, uma melhor avaliação e estabelecimento de prioridades na gestão dos
mesmos fundos.
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2. Justiça
No Sistema Jurídico, damos conta da falta de apoios que deveriam ser dados aos presidiários,
no momento em que finalizam a sua pena. Isto pode levar a que estes indivíduos voltem a
cometer crimes, visto que não têm bases sólidas para alcançar uma respeitante qualidade de
vida. Gostaríamos que se abrissem novos horizontes para estes seres humanos, que
cometeram delitos, mas que também têm direito a uma segunda oportunidade. Não
queremos que vivam às custas do estado, queremos que eles se possam integrar novamente
na sociedade, tendo um emprego temporariamente para estimular a determinação de obter,
no fundo, uma nova vida.

3. Educação-Programa de reaproveitamento dos manuais escolares
Tem como finalidade providenciar os manuais a todos os alunos, sendo que esses manuais
serão utilizados durante o ano lectivo, com a condição de não os danificarem uma vez que
serão devolvidos no final do mesmo. Caso se encontrem danificados, será aplicada uma coima
pré- estipulada que permita a substituição do livro.

