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Identificação da Escola:

Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos Professor Reynaldo dos Santos
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

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

No âmbito do centenário da República, importa discuti-la para poder melhorá-la, em véspera
da revisão constitucional. A nossa Sessão Escolar pretende mostrar uma visão, embora
simples, da República como um processo em construção. Como tal, o assunto, para nós,
fundamental é o conjunto de garantias prestadas de um bom funcionamento político e social
do sistema português.
Num momento em que se discute a forma republicana, é para nós indiscutível a sua
associação directa à Democracia e esta à Igualdade nos Direitos e Deveres. Nas revoluções
modernas, está patente o princípio napoleónico da Igualdade de Acesso à Justiça. Embora não
discutindo tal princípio, é nosso entendimento que o mesmo não tem uma aplicação de
acordo com os princípios da Constituição e da Justiça Social. Não faz sentido que perdurem,
no tempo, os processos de pequena relevância, desgastando as instituições e
descredibilizando o serviço democrático. Torna-se líquida a urgência de um novo Sistema
Judicial mais eficaz, com mais e melhores meios, premiando a qualidade profissional dos
trabalhadores judiciais.
Não obstante as dificuldades jurídicas, as questões relativas à responsabilização política dos
eleitos nacionais não pode deixar de ser referida. Numa democracia representativa, os
eleitores não podem desconhecer quem os representa na Casa da Democracia, a Assembleia
da República. Hoje é clara a necessidade de serviço público feito pelos eleitos em nome do
interesse nacional.
Todavia, República não é apenas um sistema de organização, mas também uma mensagem de
cidadania. Por isso, é necessário promover a ajuda entre cidadãos. Nada de mais elementar
para um bom funcionamento do Estado e da Democracia.
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Atendendo a estes argumentos, a nossa Assembleia Escolar propõe as seguintes medidas:

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

1. Organizar o Sistema Judicial de modo a agilizar a realização da Justiça, pela colocação de

mais pessoal e melhores meios técnicos dentro dos Tribunais, tais como: especialização de
Juízes para resolver casos de pequena relevância criminal e ainda a concretização de um
sistema de mérito e competência, premiando o bom funcionamento dos Tribunais e dos seus
agentes.

2. Promover a criação de círculos uninominais, garantindo proximidade e conhecimento dos
eleitos junto dos seus eleitores.

3. Criar um sistema junto dos Centros de Emprego, mediante o qual os desempregados sejam
convidados a exercer voluntariamente apoio junto da comunidade, sem repercussões
negativas no seu subsídio de desemprego.

