
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 Vila Nova de Paiva 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Os alunos da Escola Secundária de Vila Nova de Paiva propõem como Projecto de 

Recomendação (Ensino Secundário) alterações de fundo no sector da justiça numa aposta de 

credibilidade e qualidade. Ao torná-la mais célere e eficaz, os discentes defendem que essa 

celeridade se estenderia a todos os sectores, desburocratizando todos os procedimentos nas 

mais diversas áreas, designadamente no empreendorismo, adopções, divórcios, controlo da 

fraude fiscal, entre outros. Esta medida visava também contribuir para uma diminuição da 

corrupção e um aumento na transparência no investimento de dinheiros públicos. Estes 

devem ser direccionados para a melhoria dos sectores relacionados com a saúde e ensino 

públicos. O desbloqueamento dos processos judiciais contribuiria também para um 

incremento na confiança que as pessoas depositam no funcionalismo da coisa pública e da 

própria república. O investimento público deveria passar por ajudar as empresas em maior 

dificuldade, contribuindo para uma diminuição da taxa de desemprego e incremento da 

dinâmica da riqueza do próprio país, apostando num aumento das exportações e, 

consequentemente na diminuição das importações. Com esta medida, o público em geral 

seria também confrontado com a situação real e discrepâncias visíveis entre os sectores 

público e privado. 

 

 

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

 



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. 

1. Incrementar a qualidade e  consequentemente a  credibilidade do sector da justiça 

portuguesa. 

 

 

2. Direccionar os investimentos do Estado para as pequenas e médias empresas em 

dificuldade e para a agricultura como meio de criação de emprego e/ou diminuição da taxa do 

mesmo. 

 

 

3. Garantir um ensino e uma saúde públicas de qualidade. 

 


