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Identificação da Escola: Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Vouzela
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Este ano, o Projecto Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário propõem para debate o
Centenário da Implantação da República em Portugal. Dada a sua importância, os
acontecimentos que levaram à sua implantação, as ameaças que se lhe colocam,… é
importante que toda a sociedade, e em especial os mais jovens, tome consciência desta
conquista. Assim, os alunos da Escola Secundária de Vouzela aceitaram o desafio e lançam
algumas propostas relativas a esta temática.

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

1. Propomos que seja convocada uma reunião com os órgãos do Estado e os principais

domínios da sociedade portuguesa de modo a renovar e a alterar certos aspectos do código
civil, atendendo a que diariamente são conhecidos novos casos de erros na justiça, casos de
corrupção

política

e

judicial,

entre

muitos

outros

problemas

actuais.

Desse

debate/introspecção legislativa resultariam renovações da lei e a recriação de um código civil
que pudesse prevenir a corrupção e tornar a justiça mais célere e mais eficiente.

2. .A nossa proposta é a de levar avante grandes projectos que estimulem a economia
nacional e que dinamize estruturalmente o país de modo a que a República não seja de novo
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ameaçada. As ameaças do passado que levaram à queda da 1ª República estão hoje mais uma
vez presentes e tal como no passado ameaçam a estrutura da República. Houve vários
factores que contribuíram para a queda da 1ª República como: o endividamento do estado,
atraso estrutural, revoltas, greves e dificuldades económicas e sociais.

3. . A nossa proposta é criar mecanismos que combatam e penalizem a corrupção, no sentido
de dar mais dignidade à República, uma vez que as medidas de prevenção de corrupção se
mostram ineficazes.

