
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 St. Peter´s School 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Cícero, o insigne orador romano, assegurou, num dos seus diálogos - o célebre “Tratado da 

República” - que a latina “res publica” avança “até à perfeição por caminho natural e 

constante”. No seu tempo, tal forma de governo conheceu, somente, um agónico declínio, 

fielmente escoltado pelo alastrar da descrença em qualquer tipo de vida em comunidade. 

Surge, assim, o motivo para a adesão de um grupo de jovens ao programa "Parlamento dos 

Jovens”, de iniciativa da Assembleia da República. Nos tempos de hoje, 2000 anos após a 

morte do dito retórico, uma intemporal desconfiança propaga-se, célere, colorindo o 

território luso. Uma maior participação e intervenção da população jovem na vida política 

portuguesa será, naturalmente, benéfica de múltiplas formas. Sê-lo-á para o país, dado o seu 

potencial de renovação e criatividade e, também, para os próprios jovens, entre os quais se 

irá: difundir e elevar o conceito de cidadania; estimular a prática argumentativa; incentivar a 

persistência na luta por certos ideais. É neste sentido que o grupo propõe a implementação, 

de seguida, de três medidas, a aplicar na Economia, Justiça e Educação, que considera 

essenciais para o aperfeiçoar da República portuguesa.       

 

 

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

 

1. Visando a sustentabilidade na área da Justiça, apela-se à aceleração dos processos judiciais, 

sem a qual a cidadania não poderá ser devidamente exercida. Para que tal suceda, propõe-se 

que haja: a redução ou coordenação das férias judiciais já que, se estas não coincidissem para 
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todos os funcionários dos tribunais, estes manter-se-iam activos durante o período de férias 

(Julho e Agosto) e assegurariam o normal funcionamento dos serviços; a transferência de 

processos judiciais de comarcas sobrelotadas para outras, no mesmo distrito, que não o 

estivessem, de forma a tornar menos morosa a resolução dos processos e a evitar a 

consequente desacreditação do sistema judicial.    

 

 

2. Propõe-se, de igual modo, uma reforma no ensino que permita a revitalização da educação 

portuguesa. Tal deverá implicar uma aproximação ao sistema de ensino francês. Neste último: 

o ensino é gratuito a partir dos 3 anos de idade, sendo os materiais escolares, à semelhança 

dos manuais, dados e, posteriormente, reutilizados; existe uma maior diversidade de cursos 

no ensino secundário, sem que, no entanto, se desprezem disciplinas como a História, que são 

consideradas essenciais para todos os estudantes; no 8º ano de escolaridade, empresas 

externas à escola começam a elaborar testes psicotécnicos aos alunos, direccionando-os para 

áreas que estejam de acordo com o seu intelecto e com as suas aptidões; na entrada para o 

ensino superior, tanto a avaliação qualitativa (referente às aptidões dos alunos) como a 

quantitativa são valorizadas. 

 

 

3. Pretende-se também atribuir incentivos a empresas públicas e/ou privadas que tenham 

iniciativas para desenvolver a nossa indústria transformadora. Ambicionamos então incitar 

financeiramente não só a exportação de produtos nacionais como também a indústria 

transformadora de forma a reduzirmos as nossas importações. Devemos investir na indústria 

transformadora nomeadamente com a aquisição de material com tecnologia de ponta, com a 

comparticipação do Estado. Por incentivos fiscais às empresas aderentes, entenda-se por 

redução do IRC, desde que estas se comprometam a atingir certos e determinados objectivos 

de interesse público. Espera-se assim obter um aumento da quantidade e qualidade da 

produção que irão aumentar também a competitividade de Portugal no estrangeiro. E na 

diminuição do desemprego.  

 


