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QUEM SOMOS? 

 

omos jovens e estudantes 

comprometidos com o progresso 

de nosso país, dispostos a lutar por 

uma agenda em prol de soluções para os 

problemas econômicos, sociais e 

educacionais brasileiros. Acadêmicos em 

busca de políticas eficazes para nosso 

ensino superior e para a promoção de 

oportunidades de sucesso para todos os 

brasileiros.  

Somos estudantes de centro e centro-

direita que acreditam num Brasil 

democrático, com desenvolvimento 

inclusivo e progresso econômico.  

Somos estudantes democratas cristãos, 

liberais e conservadores que entendem que 

política se faz com pressão e que os jovens 

têm a obrigação moral de elaborar 

propostas com excelência, promover o 

debate e pressionar por vias institucionais 

e democráticas nossos governantes para 

que assumam e honrem seus 

compromissos com o povo. 

Como democratas cristãos, reconhecemos 

a democracia livre e constitucional como o 

único sistema político capaz de realizar a 

dignidade humana. Entendemos a 

liberdade como um direito humano central, 

só sendo possível sua realização quando 

conjugada com a responsabilidade pessoal. 

Defendemos a justiça distributiva e a 

igualdade de oportunidades. Colocamos o 

ser humano no centro das nossas 

convicções, visto que há uma dignidade 

natural, inerente, o que torna único cada 

homem e cada mulher. 

Como conservadores, temos a convicção 

que as mudanças sociais e políticas devem 

ser alcançadas por meio de melhorias 

sólidas e graduais em vez de levantes 

revolucionários. Reconhecer os valores e 

bases construídos no desenvolvimento da 

cultura ocidental como necessários para o 

progresso da humanidade. Somente por 

meio de políticas prudentes, responsáveis 

fiscalmente e sustentáveis, alcançaremos 

de forma sólida a inclusão das minorias, a 

melhoria de renda dos seguimentos sociais 

mais populares e o pleno respeito aos 

direitos humanos. 

Como liberais, compreendemos que cada 

pessoa deve ter um direito igual ao mais 

abrangente sistema de liberdades básicas 

iguais, que sejam compatíveis com um 
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sistema de liberdade para as outras. 

Entendemos a justiça, no dizer de John 

Rawls como virtude necessária das 

instituições sociais. Reconhecemos a 

constante necessidade da limitação do 

poder, bem como de que se complete no 

país a síntese democrático-liberal dos 

direitos civis, políticos e sociais. 

Defendemos a Economia Social de 

Mercado, a combinação da liberdade de 

mercado com a equidade social. Queremos 

que a atuação estatal ocorra de forma 

descentralizada e se paute pelo princípio 

da subsidiariedade. Afirmamos, ainda, que 

o Estado não faz melhor ou pior que a 

iniciativa privada. Ele é necessário para 

fazer o que ela não faz, e deve fazê-lo 

bem. 

Somos jovens acadêmicos que acreditam 

que nossas universidades precisam de 

maior autonomia em relação às decisões 

do Ministério da Educação. O progresso da 

academia não se dará a canetadas e 

decretos, mas sim pela modernização das 

formas de captação de recursos. 

Entendemos o dever do estudante com a 

excelência. Mas que não se confunda: não 

se trata apenas de dedicação ao curso. A 

excelência envolve compromisso 

acadêmico, mas também inclui a 

compreensão e participação nos rumos de 

sua educação, o envolvimento cívico e a 

interação com o mundo a sua volta. 

Não confundimos a moderação e a 

prudência com a covardia. Muito menos, 

nos escondemos por trás de 

"apartidarismo". Não temos medo das 

polaridades. Somos jovens e estudantes 

que tomam posição e que não têm medo de 

tomar parte no debate por uma academia e 

por um Brasil melhor. 

Entendemos que a ascensão dos radicais é 

a pena pela inação dos moderados, e que o 

país que queremos não surgirá por acaso. 

Dessa forma, rejeitamos tanto o 

comunismo quanto o individualismo dos 

fundamentalistas de mercado. 

Não admiramos guerrilheiros ou gente 

autoritária de qualquer espécie. 

Acreditamos no exemplo dado por aqueles 

que lutaram pela democracia no Brasil, 

como André Franco Montoro, Ulysses 

Guimarães, Mario Covas e Tancredo 

Neves. Admiramos aqueles que tiveram a 

coragem de realizar as reformas 

necessárias para o progresso de nosso país, 

como Fernando Henrique Cardoso. 



 

Acreditamos nos exemplos de convicção 

democrática e coragem política de 

Eduardo Frei, Konrad Adenauer, Alcide de 

Gasperi, Winston Churchill, Franklin D. 

Roosevelt e Charles de Gaulle. 

Somos jovens dispostos a apresentar uma 

nova abordagem política, avaliando assim 

todos os elementos de forma objetiva. 

Nosso desafio é complexo, visto que não 

só a política estudantil, mas a política 

nacional também se pauta por fábulas e 

tergiversações, no seu discurso e na sua 

prática.  

Apesar de termos nossa posição ideológica 

de forma clara, acreditamos que os 

princípios devem ser mais importantes que 

os rótulos ideológicos e os argumentos 

mais importantes que as opiniões. É 

fundamental que haja mais rigor com os 

fatos e mais obstinação pela verdade nessa 

conjuntura. 

Muitos estudantes atualmente estão 

influenciados por diversas linhas de 

pensamento fundamentalistas e 

extremistas, incapazes de refletir de forma 

sensata sobre a realidade, o que os impede 

de reconhecer valores e princípios em 

nossa sociedade que devem ser 

preservados para o seu próprio bem. Ao 

acreditarem no idealismo abstrato que 

pregam em seu cotidiano, ignoram fatos 

que influenciam em nossas realidades e 

que é fundamental trabalhar com esses 

fatos para se atingir objetivos. 

Estamos espalhados pelo país, saturados 

pela esterilidade do movimento estudantil 

tradicional, dominado por palavras de 

ordem e por radicalismos de todo tipo. Não 

nos vemos representados por grupos que 

estacionaram num eterno maio de 1968. 

Queremos que o sistema de ensino 

superior brasileiro supere suas atuais 

mazelas, para que todos os jovens tenham 

a oportunidade de sucesso. 

Entendemos o dever do estudante com a 

excelência. Mas que não se confunda: Não 

se trata apenas de dedicação ao curso. A 

excelência envolve compromisso 

acadêmico, mas também inclui a 

compreensão e participação nos rumos de 

sua educação, o envolvimento cívico e a 

interação com o mundo a sua volta. 

Diante dos problemas sociais e 

econômicos de nosso país e a ineficiência 

da nossa educação pública, há apenas duas 

opções: a resignação ou a indignação. E 

somos jovens que não se resignarão nunca. 



 

 



 

QUAIS SÃO NOSSOS 

VALORES? 

 

I - A excelência acadêmica e 

profissional, a livre iniciativa, o mérito 

e as responsabilidades individuais 

devem ser as metas para um movimento 

estudantil de resultados; 

II - O movimento estudantil deve prezar 

pelo Estado Democrático de Direito, 

pelo pluralismo político, pela liberdade 

de expressão, pensamento e 

manifestação, pelo respeito às 

instituições e pelos genuínos 

procedimentos democráticos; 

III - Os princípios devem ser mais 

importantes que os rótulos ideológicos, 

e os argumentos mais importantes que 

as opiniões; 

IV - A sociedade deve ser marcada por 

um conjunto de direitos individuais 

invioláveis para seus cidadãos e limites 

definidos para a ação do Estado e do 

uso da força, de forma a respeitar os 

direitos das minorias sociais e políticas; 

V - Deve-se reconhecer os valores e 

bases construídos no desenvolvimento 

da cultura ocidental como necessários 

para o progresso da academia e da 

humanidade; 

VI - É necessária a oposição ao uso de 

qualquer forma de violência física ou 

moral como meio de se alcançar 

objetivos políticos; 

VII - A economia de mercado - adotada 

de forma responsável - deve ser aceita 

como a única base viável para o 

desenvolvimento sustentável da 

sociedade e do bem comum, sem perder 

de vista a dimensão social do trabalho, 

devendo este ser valorizado e 

encorajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUAIS SÃO NOSSOS 

DESAFIOS? 

 

 descontentamento do povo 

brasileiro tem crescido a 

passos largos. O Brasil 

proporciona um dos piores retornos dos 

valores arrecadados com tributos em 

qualidade de vida para a sua população. 

Os problemas se alastram e as pessoas 

ocupam as ruas. O país precisa retornar 

à liderança de políticos comprometidos 

com uma governança responsável e 

com a democracia. 

No plano internacional, o atual governo 

confunde os interesses do país com os 

interesses do Partido dos Trabalhadores. 

É dado apoio, em nome do povo 

brasileiro, a regimes ditatoriais em 

Cuba e na Venezuela, apesar das graves 

violações de direitos humanos nesses 

países. O Foro de São Paulo se mostra 

uma reedição da Operação Condor, com 

a articulação de líderes autoritários em 

toda a América Latina. As forças 

democratas parecem estar sem reação. 

O Brasil, passada a euforia ilusória 

causada pela propaganda petista, volta a 

lidar com velhos problemas: inflação, 

corrupção e falta de gestão. O governo 

tem cometido erros estratégicos em 

quase todos os setores da economia, e 

hoje são sentidos os efeitos, com a 

perda de empregos e desaquecimento da 

economia. As decisões dos últimos 13 

anos já prejudicam as novas gerações 

de brasileiros, enquanto o mundo 

reencontra o crescimento econômico. 

As instituições se enfraquecem cada vez 

mais. O Congresso Nacional se vê um 

dos piores cenários possíveis: políticos 

fisiológicos tomam o poder e roubam a 

cena; outros, preferem transformar as 

discussões em espetáculos circenses. A 

agenda de reformas necessárias para o 

país está seriamente comprometida por 

políticos medíocres - de esquerda e de 

direita - que mais se preocupam em 

aparecer nas redes sociais e por 

mercenários de todo tipo. 

Nosso sistema político atual se mostrou 

exaurido. As propostas dadas até agora 

pelas forças governistas se mostram 

ainda piores do que o que temos: 

querem dar poder, com o sistema 
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eleitoral proporcional de lista fechada, 

às eminências pardas e chefes dos 

partidos. Não demonstram 

compromisso com a representação 

popular, apenas com o projeto de poder. 

O Estado brasileiro continua 

centralizado e centralizador, distante 

das demandas do povo, incapaz de 

promover com eficácia a justiça social e 

o acesso aos serviços públicos. A 

demanda pela integração de grupos 

marginalizados ainda permanece. 

O risco do populismo e do radicalismo 

ainda permanece ameaçando a jovem 

democracia brasileira. Precisamos 

pensar os serviços públicos e o próprio 

papel do Estado de forma objetiva - sem 

respostas prontas, palavras de ordem ou 

demagogia. 

Carecemos de infraestrutura e critérios 

inteligentes para o sucesso de Start-ups 

nacionais: ainda temos poucos parques 

tecnológicos, e as políticas de 

promoção destas empresas têm sido 

desprovidas de bons critérios de seleção 

para financiamento. A adoção de uma 

política séria para a inovação não tem 

sido prioridade. 

A academia também não está em 

situação satisfatória. Temos fundações 

de apoio à pesquisa sufocadas por 

professores e grupos estudantis que 

satanizam a captação de recursos que 

não sejam provenientes do erário 

público. As universidades federais não 

tem a autonomia financeira necessária 

ao seu funcionamento, subordinando-se 

a determinações de toda ordem do 

Ministério da Educação. 

Sem captar recursos do setor privado, as 

oportunidades para estudantes e 

pesquisadores ficam reduzidas. O 

serviço público permanece ineficaz, 

ineficiente e de má qualidade. É hora de 

rever preconceitos: se quisermos uma 

educação superior pública e de 

qualidade, autonomia universitária e 

pesquisa aplicada de ponta, não 

podemos insistir em preconceitos e 

concepções mal elaboradas. 

Precisamos de uma academia integrada 

à sociedade, com ensino, pesquisa e 

extensão que tragam o retorno devido 

ao investimento feito com o dinheiro do 

contribuinte. Precisamos de 

universidades com autonomia de 

verdade, como sonhavam Darcy Ribeiro 



 

e Anísio Teixeira. Isso não 

conseguiremos se insistirmos nessa 

fobia histérica de recursos alternativos: 

o medo infundado de uma dependência 

das universidades ao mercado tem 

gerado apenas subserviência e 

dependência delas ao MEC e ao 

governo federal. 

A dependência do ensino superior de 

recursos repassados pela União tem 

gerado distorções severas em nosso 

ensino básico. Se em países 

desenvolvidos as universidades se 

financiam de diversas formas, liberando 

recursos públicos à educação básica, no 

Brasil, a lógica se inverte. Os recursos 

que deveriam ir para as escolas de 

ensino médio e fundamental são 

consumidos por instituições de ensino 

superior. 

O movimento estudantil também não 

está funcionando bem. A União 

Nacional dos Estudantes (UNE) está na 

mão de gente comprometida com o 

Planalto, e não a planície. Puxa-sacos 

palacianos que não buscam mais do que 

cargos. Reduzem uma entidade 

importante da história de nosso país a 

mais completa mediocridade política. A 

UNE foi tomada por forças políticas 

que dão suporte a um projeto de Brasil 

fracassado: sua direção majoritária, 

ligada ao PT e PCdoB, apoia 

incondicionalmente o governo; a 

oposição de esquerda, é liderada por 

suas linhas auxiliares, especialmente 

por estudantes ligados ao PSOL. 

O drama de repete em todas as esferas, 

entre CAs e DCEs: a pluralidade não é 

aceita, a intolerância e o ódio reinam, 

assim como um comportamento 

truculento e de traços fascistas. 

Invasões a reitorias e gritaria se 

tornaram rotina. E não é só: notas em 

apoio a ditaduras de esquerda são 

recorrentes. 

O cenário, entretanto tem mudado, com 

o surgimento e fortalecimento de 

grupos de orientação libertária, pró-

mercado. Apesar disso, o debate no 

movimento estudantil continua sem a 

necessária razoabilidade que ele 

demanda. Se UJS, Juntos! e Levante 

Popular da Juventude representam os 

fundamentalistas da esquerda 

autoritária, o EPL tem se mostrado 

defensor de um extremismo pró-

mercado desconexo da realidade e 



 

descomprometido com as mudanças 

sociais necessárias para o Brasil. 

O embate não se dá apenas na prática: é 

preciso trazer ao debate novas ideias. 

Políticas de bem-estar social não 

monopólio da esquerda. O mercado 

também tem a contribuir com o 

combate às injustiças em nosso país. É 

hora de combater essas construções e 

entrar no embate dos valores e dos 

ideais. Como afirmou Tancredo Neves, 

sempre que se transgride em princípios, 

ganha-se um episódio, mas perde-se em 

substância, e permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O QUE QUEREMOS? 

 

ós queremos um Brasil 

competitivo, inclusivo, com 

democracia e justiça social. 

Queremos uma Economia Social de 

Mercado onde todos tenham a 

oportunidade de desenvolver suas 

potencialidades. Lutamos por uma 

academia que cumpra seu papel perante 

a sociedade, por um movimento 

estudantil que não se iluda nas utopias e 

nos devaneios da juventude. Buscamos 

a promoção de ideias democráticas no 

debate público. 

É preciso disputar a opinião pública e 

pressionar o governo pela defesa da 

democracia. O Brasil precisa assumir a 

linha de frente contra o autoritarismo na 

Venezuela e em Cuba, contra a 

repressão a mulheres e homossexuais 

no Irã e que condene a perseguição a 

cristãos na África e Oriente Médio. 

Queremos um governo promotor da 

justiça e da democracia, não um 

apoiador de ditaduras. 

O Brasil não pode insistir em tentativas 

fracassadas e prejudiciais de integração. 

É necessário repensar o papel do 

Mercosul. Queremos que o bloco seja 

reformulado. O Mercosul deve ser 

flexibilizado, para que não seja um 

obstáculo para políticas mais agressivas 

de acordos internacionais. 

Queremos políticas setoriais racionais e 

eficazes, algo que não se tem observado 

nos últimos anos. O regime de partilha 

para a exploração do pré-sal - adotado 

em 2010, a despeito do sucesso do 

regime de concessão, inserido no marco 

regulatório do petróleo de 1997 - se 

mostrou um equívoco, fruto da vontade 

do governo de controlar os contratos do 

setor sem a devida transparência. E não 

é só, o desajuste se extende no setor de 

energia elétrica e de mineração. Mais 

recentemente, o governo iniciou - de 

cima para baixo - as discussões para a 

aprovação de medíocre novo marco 

regulatório para o setor mineral. 

Novamente, temos que defender a 

Petrobras, não dos "entreguistas", mas 

dos interesses privados do atual 

governo e dos erros que têm minado a 

competitividade da empresa. Queremos 

que ela seja uma empresa estatal 

competitiva, como chegou a ser, 
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exportadora de tecnologia, referência 

mundial no setor - como a norueguesa 

Statoil - e orgulho do povo brasileiro. 

Para tanto, seu núcleo central de 

atividades precisa ser fortalecido. Ela 

precisa ser submetida a um mercado 

competitivo e bem regulado. Sabemos 

que para isso, a empresa não pode 

continuar do jeito que está: gigante e 

fraca, fornecedora de cabide de 

emprego, produtora de fio têxtil, adubos 

e produtos que nada justificam a 

intervenção estatal. 

Queremos que o governo se 

comprometa com a competitividade e a 

elevação da produtividade da economia 

nacional. Só assim será alcançado o 

bem-estar social que o país almeja. 

Queremos uma reforma política que 

aproxime os eleitores dos eleitos, e 

traga para o povo as discussões 

necessárias para o progresso do país. Os 

políticos estão distantes do povo, se 

aproximando apenas na época da 

campanha eleitoral. Atualmente, o 

eleitor vota e não sabe quem elegeu. As 

campanhas eleitorais são caras, 

aumentando a influência do poder 

econômico e a corrupção. Não é 

qualquer mudança que resolverá a 

situação: a proposta do distritão - na 

qual se elegem os mais votados da 

unidade federativa - aumenta a 

influência dos detentores do poder 

econômico; o sistema proporcional 

fortalece os caciques dos partidos. 

Queremos uma reforma eleitoral, pelo 

voto distrital misto. O poder tem que vir 

de baixo, não dos apparatchiks 

partidários, das eminências pardas ou 

dos coronéis. Num sistema que cada 

região - os distritos eleitorais - elege seu 

representante, aproxima-se o 

representante dos representados e 

reduz-se os custos das campanhas, 

fortalecendo a democracia. 

Queremos o poder descentralizado. O 

cidadão não vive no estado ou na 

União, mas no município. Em um país 

de proporções continentais, com tantas 

particularidades, é inadmissível que 

haja tamanha concentração de 

atribuições à esfera federal. A 

concentração de recursos e poderes em 

Brasília distancia o centro decisório do 

povo,  inibe a iniciativa regional, 

dificulta a liberação de recursos pelo 

excesso de burocracia, incentiva a 



 

corrupção pela dificuldade de controle 



 

das ações. Descentraliza-se o poder e 

melhores políticas surgirão. 

A descentralização do poder aproxima o 

governo das demandas populares e 

humaniza a abordagem da 

administração pública. Mas que não se 

confunda: a autonomia deve andar junta 

com a responsabilidade. Não se pode 

admitir - como ocorre hoje - o 

surgimento de municípios incapazes de 

andar sozinhos, sustentados por 

contribuintes de outras regiões. 

Também não é tolerável que se omita o 

papel da União no apoio à formulação 

de políticas e parâmetros. Queremos 

uma agenda municipalista inteligente 

para o Brasil. 

Não há fórmula mágica para a solução 

da educação no Brasil. Não será 

federalizando o ensino - como defende 

setores do governo - que será resolvido 

o problema. Nem com volumosos 

repasses do erário. O Ministério da 

Educação precisa cumprir seu papel 

antes de se pensar em políticas 

centralizadoras. Queremos que a 

educação brasileira passe por um 

choque de eficiência. Professores 

precisam de perspectivas reais de 

crescimento na carreira e promoção 

com base na qualidade de seu trabalho. 

Sistemas de feedbacks dos profissionais 

de educação, bem como de fiscalização 

e apoio das secretarias municipais e 

estaduais e metas de resultados são 

aspectos necessários para que tenhamos 

uma educação pública de qualidade. 

Queremos que o ensino superior se 

integre à sociedade, aumentando seus 

meios de captação de recursos para a 

pesquisa aplicada e financiamento das 

atividades de ensino e extensão. Apenas 

assim as universidades serão capazes de 

dar o retorno devido à sociedade. 

As Fundações de Apoio são pessoas 

jurídicas criadas com a finalidade de 

dar apoio a projetos de pesquisa, 

ensino, extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico, 

de interesse das instituições federais de 

ensino superior e instituições de 

pesquisa. São constituídas na forma de 

fundações de direito privado, sem fins 

lucrativos. Por meio delas, recursos são 

adquiridos para as atividades 

acadêmicas. 

Queremos a valorização do trabalho 

dessas fundações, para que as 



 

universidades tenham uma verdadeira 

autonomia, desenvolvendo suas 

atividades com excelência e sem as 

amarras orçamentárias dos governos e 

das circunstâncias políticas. 

Não apenas isso, ex-alunos podem e 

devem colaborar com as universidades, 

por meio de fundos patrimoniais 

mantidos por doações. Queremos que 

fundos mantidos por doações de ex-

alunos e demais interessados se tornem 

fonte complementar de recursos que 

possa aumentar o número de bolsas, 

reformar as instalações das 

universidades e financiar atividades 

universitárias. 

Queremos uma política eficaz em apoio 

a empresas start-ups. Financiamento 

não basta: deve-se financiar aquelas 

mais promissoras, e que gerem valor 

agregado e inovação tecnológica. 

Muitas das políticas atuais para essas 

empresas não trabalham com os 

financiamentos de forma criteriosa, 

minando com a eficácia delas. Start-ups 

no Brasil precisa ser um negócio sério. 

Queremos incentivos para que essas 

empresas surgiam e prosperem, bem 

como fomento ao empreendedorismo 

estudantil. 

Importante papel exercem para um 

ambiente propício à inovação os 

parques científicos e tecnológicos, 

organizações gerenciadas por 

profissionais qualificados com vistas à 

geração de riquezas na comunidade, 

promoção de uma cultura de inovação e 

surgimento de institutos de geração de 

conhecimento instalados no parque. 

Além disso, busca-se o aumento do 

fluxo de informações e conhecimentos 

entre a universidade, instituições 

voltadas para a pesquisa, empresas e 

mercados. 

Não por acaso, há diversos parques 

científicos e tecnológicos espalhados 

em países desenvolvidos. Havia no 

Reino Unido, em 2005, mais de 60 

parques; na França, mais de 80; nos 

Estados Unidos e Canadá, há mais de 

200. No Brasil, havia 22 parques 

científicos e tecnológicos em 

funcionamento, sendo sete na região 

Sudeste e dez na região Sul.  

Queremos que parques científicos e 

tecnológicos se espalhem pelo Brasil. E 

projetos não faltam: queremos ver o 



 

Parque Cidade Digital funcionando em 

Brasília, o Parque do Guamá 

impulsionando suas atividades em 

Belém, bem como o sucesso do BH-Tec 

em Belo Horizonte. Lutamos para que 

sejam gerados os incentivos necessários 

para o desenvolvimento. 

Afirmamos a necessidade de políticas 

pela igualdade de gênero, pela inclusão 

e respeito aos direitos da população 

homossexual, bem a necessidade de 

políticas pela inclusão social de 

comunidades tradicionais, como 

quilombolas e indígenas. Afirmamos 

também a necessidade de se corrigir as 

severas distorções sociais de nosso país. 

A cidadania deve estar ao alcance de 

todos, das capitais aos rincões. Não 

confundimos a necessidade de inclusão 

social com a postura incendiária de 

determinados grupos da esquerda. 

Defendemos a possibilidade de todos 

alcançarem o sucesso, e políticas de 

inclusão social pautadas não em 

discursos ou intenções, mas em 

eficácia. 

Queremos que as escolas e 

universidades sejam ambiente de 

liberdade de pensamento, não centros 

de doutrinação e reprodução de 

discursos. A política não pode ser 

debatida com base em discursos rasos 

estatizantes ou privatizantes, em gritos 

e palavras de ordem ou até mesmo 

combate em mitologias. 

Por fim, o futuro do Brasil está nas 

mãos de jovens e estudantes 

comprometidos com o futuro do país. É 

nossa responsabilidade trazer novas 

soluções e pautar uma agenda para o 

desenvolvimento. Estamos 

comprometidos em nossas políticas, 

para tornar este um futuro próspero, 

bem sucedido e seguro para todos os 

cidadãos. 
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Documento elaborado no ano de 2015, 

após meses de discussão. Agradecemos 

os professores que nós consultamos 

bem como aqueles que de alguma 

forma colaboraram com esse texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


