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: EPTOLIVA - Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

1) Necessidade de dotar os diversos cargos de decisão pública, a todos os níveis, de maior
qualidade e credibilidade, o que significa, na sua expressão mais drástica, a luta contra a
corrupção, em nome de um dos maiores ideais da República, que é o da aquisição de
benefícios sociais com base no mérito e qualidade individuais e que não se almejam
vantagens como puro privilégio de nascimento.
2) Dificuldade de estabelecimento de critérios definidores e estabelecedores de prioridades
entre os direitos individuais e os interesses públicos, o que, no limite, leva a abuso do poder,
por um lado e à degradação cívica, por outro. A articulação e o justo equilíbrio entre direitos
individuais e interesse público constitui uma das maiores bandeiras de todo o movimento
republicano.
3) Baixos índices de participação da população nas decisões que lhe dizem respeito, bem
como níveis diminutos de esclarecimento, sendo que a República visa, enquanto elemento
essencial de qualquer sistema político, a participação activa das populações nas opções
políticas.
4) Diminuição crescente das liberdades individuais, em virtude do aumento da criminalidade,
que condiciona o comportamento dos indivíduos no sentido da protecção e segurança e não
de acordo com opções livres. A manutenção de todas as formas de liberdade representa um
dos maiores ideais da república.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Ao nível da implementação, a obrigatoriedade de exame para todos os possíveis candidatos

a lugares públicos, em matérias coincidentes com a actividade a desenvolver, com publicação
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obrigatória dos mesmos para consulta, incluindo nota e critério de classificação. No plano da
fiscalização, a divulgação obrigatória de todas as acções concretizadas.

2. Incluir, durante toda a escolaridade obrigatória, uma disciplina de direitos cívicos e
exercício de poder, de modo a garantir a formação de mentalidades que observassem e
estimulassem o justo equilíbrio entre ambas. O objectivo será que no futuro tal articulação
seja alcançada e se produza legislação nesse sentido. (Por exemplo: o proprietário de uma
casa secular obriga-se a fazer o respectivo restauro mantendo a traça original, mesmo que
isso seja dispendioso e pouco prático e a Câmara Municipal subsidia o trabalho).

3. Estabelecimento de mecanismos mais expeditos de contacto com os titulares do poder
público, como por exemplo, os deputados, no sentido de esclarecer dúvidas sobre direitos e
obrigações, bem como chamar a atenção para problemas concretos e apresentar propostas.
Estudar mais profundamente as especificidades de cada comunidade que levam ao aumento
da criminalidade e investir mais meios humanos e técnicos na investigação e implementação
de medidas de boa inserção social de delinquentes, com especial enfoque para os mais
jovens.

