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Projecto de Recomendação 

 

O projecto de Recomendação da Escola tem o seguinte tema:  

“Mais segurança e mais liberdade: desafios emergentes”. 

 

Medidas Propostas: 

1. Combater o terrorismo; 

2. Menos burocracia na Imigração; 

3. Maior descentralização para o poder local; 

 

Exposição de Motivos: 

1. Combater o terrorismo: Esta medida vai de encontro às preocupações 

emergentes na sociedade globalizada em que vivemos e das recentes 

preocupações que assistimos em Portugal sobre o perigo do terrorismo. 

Combater o terrorismo com vigilância nas fronteiras, com algum 

proteccionismo, sem por em causa o principio da liberdade, própria da 

civilização em que vivemos. A importância de adoptar experiências de outros 

países, para prevenir ataques terroristas, com maior formação das forças de 

segurança, revendo a sua legislação e a sua forma de actuação, são máximas 

inerentes a esta medida. 

2. Menos burocracia na Imigração: Esta medida pretende reforçar as condições de 

legalização dos imigrantes, com um procedimento que evite a desistência do 

acto, evitando assim, comportamentos desviantes e atitudes de criminalidade 

consequentes da pouca informação disponibilizada e pela complexidade do 

processo. Para além do controlo necessário aos próprios imigrantes a 

fiscalização também às entidades patronais é condição sine qua non para uma 

maior correcção dos procedimentos de legalidade. A sua importância remete 

para a crescente “onda” de movimentações de pessoas de uns países para os 



outros, sendo esta, uma tendência crescente não só no nosso país como no resto 

da Europa. 

3. Maior descentralização para o poder local: A descentralização permite, como foi 

muitas vezes anunciada, uma maior aproximação e compreensão das 

necessidades dos indivíduos numa sociedade. Esta medida facilita um maior 

contacto com eventuais problemas de segurança que possam existir num 

determinado território, que sendo mais facilmente detectado, porque se está mais 

próximo, também poderá ser mais facilmente resolvido, evitando-se assim 

prováveis violações da liberdade e da segurança. Estes direitos, liberdade e 

segurança, princípios do sistema democrático, são imprescritíveis na sua 

constitucionalidade, dai que a sua protecção seja uma preocupação constante. 

 

Nota: Estrutura deficiente: os argumentos deviam estar concentrados numa “exposição 

de motivos” no início do projecto.  

 


