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: 400841 - Escola Secundária C/ 3º CEB de Anadia
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

No ano em que se comemoram os 100 anos da República Portuguesa, urge a sensibilização
para a situação actual do país, surgindo interrogações acerca do que pode ser feito para a
melhorar.
A condição económica e social precária vivida no nosso país exige não só uma
intervenção global mais activa de todos os cidadãos, mas também a sua reflexão individual,
dentro do patamar social e possibilidades de influência, no sentido de se trabalhar para um
país mais próspero.
Os órgãos de poder, responsáveis pelas grandes decisões tomadas, deverão representar
honestamente aqueles que neles depositam a sua confiança no momento da votação.
Os orgãos eleitos "aliciam" o eleitorado com promessas que não cumprem e mantêm os
cargos porque nos orgãos fiscalizadores os mesmos grupos dos eleitos avalizam os seus actos
esquecendo os interesses do povo. Citando Alfred Montapert, escritor francês: Uma pessoa
responsável faz o que lhe dá uma sensação de utilidade e sentir-se prestável para com os
outros" .
Os eleitos devem responder directamente ao seu eleitorado e poderem ser responsabilizados
por estes quando não cumprem as suas promessas, para tal estes devem estar próximos e
acessíveis aos eleitores.
Aproximar o poder das populações com interesses semelhantes facilitará o desenvolvimento
regional e este o nacional.
Maior transparência de processos e métodos utilizados pelos poderes executivo e legislativo
para melhor conhecimento dos jovens e assim atingirem um maior nível de conhecimento e
melhor preparação para participarem activamente na vida pública do país.
Assim propomos as seguintes medidas:

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.

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

1. “Responsabilização e Sensibilização dos Órgãos Políticos”

Esta proposta consiste na obrigatoriedade desses órgãos apresentarem provas, durante todo
o seu mandato, do cumprimento do seu programa eleitoral. Caso não cumprissem deveria
haver um meio de lhe retirar os cargos e promover a sua substituição.

2. “Regionalização”
Esta medida, política-administrativa, prevista na Constituição da República Portuguesa desde
1976, no ponto nº 1 do artigo 236, visa criar circunscrições territoriais dotadas de autonomia
política, administrativa e financeira, com órgãos eleitos directamente por populações com
interesses semelhantes e a próximidade tornaria mais fácil a responsabilização dos eleitos.

3. “Politização”
Implementação de uma área não curricular de iniciação à política.
Mais e melhores conhecimentos dos mecanismos e métodos utilizados pelo poder executivo e
legislativo, para que os jovens possam exercer melhor os seus deveres de cidadania e de
responsabilidades cívicas e políticas.

