
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 Profissional do Minho - ESPROMINHO 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A eutanásia representa actualmente uma complicada questão de bioética e de biodireito, pois 

enquanto o Estado tem como princípio a protecção da vida dos seus cidadãos, existem 

aqueles que, devido ao seu estado precário de saúde, desejam dar um fim ao seu sofrimento 

antecipando a morte. 

Segundo a Constituição da República Portuguesa, nos artigos 132º,133º,134º e 138º, a 

eutanásia é considerada como um homicídio e punido com penas de prisão entre 1 até 10 

anos. 

A nossa proposta passa por uma alteração aos artigos referidos, de forma a que cada cidadão 

português possua o direito de escolher livremente, perante uma situação precária de saúde a 

possibilidade de dar fim a um sofrimento, antecipando a sua morte. É deste modo relevante 

efectuar uma distinção entre eutanásia e “homicídio / suicídio”. 

 

 

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

 

1. A medida por nós proposta é a da legalização da Eutanásia. De forma a que esta não seja 

considerada um suicídio. 

Contudo, consideramos que a decisão de levar a fim a vida, antecipando a morte, deve única 

exclusivamente ser tomada pela pessoa em pleno estado da sua consciência psicológica, 

através de um documento próprio criado para o efeito. Tornando-se a eutanásia activa um 

direito de decisão do cidadão e não um suicídio. 
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