
Projecto de Recomendação 
 

Escola Secundária de S. Pedro da Cova 

Círculo do Porto 

 

Exposição de Motivos:  

Uma vez que o tema é “União Europeia: participação, desafios e oportunidades” e que nós, 

enquanto jovens, nos preocupamos com o futuro do planeta em que vivemos, os nossos 

principais objectivos foram: a preservação do meio ambiente e o cumprimento dos Direitos 

Humanos onde incluímos o direito que cada cidadão tem em ter e defender a sua crença 

religiosa.  

É importante reflectirmos como estará o nosso ambiente nos próximos anos. Será que ainda 

teremos acesso fácil a água potável depois de serem gastos milhares de litros dela 

diariamente? Será que teremos um ar suficientemente saudável para respirar sabendo que 

todos os dias são enviadas toneladas de gases poluentes para a atmosfera, através de 

indústrias, carros, etc? Será que com o excessivo corte de árvores para produzir os mais 

diversos utensílios ainda teremos oxigénio suficiente para sobreviver? Será que com as 

toneladas de lixo que são despejadas por toda a parte ainda existirão espaços saudáveis para 

os seres vivos? E somos nós, todos os cidadãos, não só na Europa mas em todo o Mundo, que 

iremos fazer com que as respostas a estas questões se tornem positivas ou negativas. 

Num futuro próximo o nosso Mundo poderá ter um buraco no Ozono tão grande que as zonas 

geladas dos pólos se derretam e indubitavelmente façam desaparecer os vários locais que se 

encontram no litoral e que se extinga a água potável que temos, em grande parte, gelada; 

poderemos nem sequer conseguir respirar sem máscaras de protecção devido ao excesso de 

poluição e à falta de preservação do mundo verde. Num futuro próximo, tudo poderá estar 

destruído e todos os nossos descendentes poderão ser vítimas de acções descuidadas da 

nossa parte. Ou então, tudo poderá ser diferente, com o cuidado e preocupação de todos 

poderemos ter um Mundo onde seja saudável viver. E esta responsabilidade compete-nos a 

todos e principalmente a nós, Jovens, que um dia governaremos e decidiremos o que 

acontecerá com as gerações futuras. E foi por essa razão que, enquanto deputados, iremos 

reflectir e agir sobre este subtema que hoje em dia se tem vindo a tornar num grande problema 

à escala mundial. 

É nossa preocupação também a liberdade individual no respeito pela liberdade colectiva. 

Sabemos que nem sempre os Direitos Humanos são respeitados e que desde a violência sobre 

os jovens e as mulheres e também sobre os homens, embora estes nem sempre o denunciem 

em virtude de um pudor social está a aumentar. 

Sabemos que esta violência “fácil” surge do nada: ou porque as pessoas estão assoberbadas 

com os seus afazeres, ou porque acham que os outros devem pensar exactamente como eles 

não sendo assim respeitados os direitos individuais. A crença e a religião são ainda em muitos 

países factores para perseguições e opressões senão mesmo a morte. 
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Desta forma e, porque consideramos que o nosso mundo precisa de ser diferente, e uma vez 

que temos a oportunidade de propor uma reflexão conjunta sobre estas questões, entendemos 

que com as medidas seguintes algo pode mudar. 

Medidas propostas:  

1. Uso Obrigatório de papel reciclado  

2. Aumento de vídeo vigilância e vigilância policial em locais públicos, cuja protecção 

deve ser contínua durante vinte e quatro horas,  

3.  Organização de uma “ Assembleia Europeia da Religião”, onde os representantes de 

cada religião e os deputados religiosos se juntam e discutem os direitos de cada 

religião e a paz entre todas. 
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