
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 Secundária de Penafiel 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     A justiça é o primeiro pilar da garantia e defesa das liberdades. Como podemos verificar, 

Portugal tem um sistema judicial ineficaz e moroso, no qual é difícil confiar para resolver um 

litígio a tempo. Assim sendo, é urgente um rápido investimento na sua reformulação, 

promovendo a desburocratização. Para que isto seja possível, é necessária a diminuição de 

requisitos para a criação de um processo judicial e o aumento da eficácia dos serviços 

públicos judiciais. Para a justiça recuperar a sua credibilidade, urge o combate à corrupção, 

através da criação de um órgão especial que se responsabilize pela fiscalização de todo o 

complexo judicial. Tal como o Bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. António Marinho 

Pinto defende, o sistema judicial deveria estar salvaguardado do mediatismo público por um 

segredo de justiça mais rigoroso e competente.  

    O dever de um Estado Democrático é fomentar o bem-estar da sua população. Graças à 

grave situação socioeconómica que o país tem vindo a enfrentar, o nível de coesão social tem 

vindo a desintegrar-se face à média da União Europeia. Consequentemente, aumentaram os 

índices de pobreza, que levaram os visados à adesão de práticas criminais. De forma a 

combater este problema, os órgãos de poder local deviam aproximar-se da população com 

vista a conhecer e a interpretar as suas necessidades, trabalhando em parceria com 

instituições de solidariedade social e religiosas. Ao nível dos problemas derivados da pobreza, 

como a toxicodependência, o Estado devia desenvolver centros de apoio aos mesmos, 

aproveitando as infra-estruturas devolutas já existentes, preferencialmente as hospitalares. 

Estas deveriam estar providas de serviços psicológicos, de desintoxicação e de estadia. 

Considerando que a prostituição é um problema resultante da pobreza, a alteração da 

legislação de forma a permitir a prestação de serviços sexuais, é urgente e necessária para 

combater a segregação social e a propagação das doenças sexualmente transmissíveis.  

    Para que os cidadãos possam participar activamente na vida política, como lhes é exigido 

numa democracia, estes têm que possuir conhecimentos sobre os diversos Órgãos de 

Soberania Nacional e da Constituição da República Portuguesa. Para que seja exequível o 

Ministério da Educação devia reformular o currículo escolar integrando no 3º ciclo do Ensino 

Básico, na disciplina de Formação Cívica, um plano de introdução à política. Por sua vez, no 
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Ensino Secundário, esta formação devia ser introduzida nas disciplinas de Filosofia e 

Sociologia. Paralelamente, deveram existir acções de formação e palestras que incentivassem 

os jovens a tomar consciência da situação política. Um dos factores que nos levou a formular 

esta medida foi o facto de os meios de comunicação social e partidos políticos terem a 

conveniência de que haja uma certa ignorância da população, com vista à manipulação dos 

eleitores. Como tal, é necessário agir em prol da instrução dos jovens para que 

posteriormente, a população portuguesa saiba exercer o seu direito de voto, diminuindo a 

abstenção e assim gozar em pleno o conceito de Democracia.   

 

 

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

 

1. Devolver a credibilidade ao sistema judicial. 

 

 

2. Combate à segregação social 

 

 

3. O Ministério da Educação deveria reformular o currículo escolar de modo a formar 

politicamente os alunos. 

 


