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: Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A República está em crise uma vez que não tem conseguido responder eficazmente às
necessidades dos cidadãos.
Portugal atravessa uma grave crise económica e financeira pois não tem conseguido
acompanhar a média europeia a nível do investimento, as nossas empresas são pouco
competitivas e não resistem à deslocalização das indústrias e do capital, o país está demais
endividado e os governantes não conseguem inverter este estado de coisas.
Claro que este estado da economia reflecte-se a nível social, provocando descontentamento
social, desemprego, pobreza, exclusão social.
Por outro lado, há uma crise política de identidade: falta de transparência, discricionaridade,
falta de respeito pelos cidadãos e pelos seus direitos constitucionalmente consagrados,
desacreditação da classe política, ineficiência da Justiça, corrupção, falta de valores, etc.
Onde estão os ideais republicanos que tanto contribuiram para uma maior afirmação da
liberdade, igualdade, cidadania, do Estado de Direito? Onde fica o princípio da separação de
poderes? Há que repensar estes valores e recriar nos cidadãos o gosto por uma cidadania
responsável, humanista e igualitária.
Pensamos que tal possa ser possível pondo em prática as medidas propostas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

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.

1. Projectar para o futuro os ideais republicanos de acordo com os grandes desafios que se

colocam actualmente à sociedade portuguesa, quer a nível económico, quer a nível social,
nomeadamente, no combate à desigualdade, à pobreza e à exclusão.

2. Promover uma Justiça mais célere, mais eficaz, mais "justa".

3. Dinamizar iniciativas culturais diversificadas, mobilizando a participação dos jovens e
renovando a relação entre os valores da República e a sociedade civil.

