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: EPRAL - ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO - PÓLO DE

ESTREMOZ
Circulo: Évora
Sessão: Escolar

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

A República, criação dos Romanos, pressupõe, nas sociedades actuais, o pleno exercício das
liberdades individuais, assim como a igualdade de oportunidade dos indivíduos perante a lei.
As grandes mudanças à escala nacional e internacional são um desafio para o pensamento e
para os regimes republicanos. Hoje verifica-se que a democracia em sistema republicano
estagnou e tem de se adequar à nova realidade civilizacional e reconquistar a confiança dos
portugueses. Um dos desafios da república no nosso país é a revalorização e a transparência
das Instituições e dos seus titulares. As instituições Democráticas afastaram-se do país e os
cidadãos afastaram-se delas. É pois, necessário regenerar o sistema político republicano. É
necessário que a república reponha a sua dimensão cívica e cultura ética, responsabilidade de
todos, mas determinante para os agentes do poder central ao poder local.
Apresentamos as três medidas que consideramos fundamentais nesta área e que seria
determinante para o futuro da república, razão pela qual deveria haver um pacto de regime.

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

1. Reformular o Príncipio da " Administração Aberta", isto é, reduzir os cargos de nomeação

política e extinguir os restantes. Poderia ainda, com vontade política, extinguir-se as
subvenções vitalícias dos políticos.

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.

2. Reformular o príncipio de nomeação dos titulares de órgãos, incluindo o Tribunal
Constituicional, devendo ser escolhidos pelo mérito, pelos seus pares, e não por designação
político-partidária.

3. A corrupção aprofunda as desigualdades existentes na sociedade e cria desconfiança nos
cidadãos relativamente às Instituições. Neste âmbito, deve-se avançar com a criação da figura
do enrequecimento ilícito, assim como estabelecer a prisão preventiva como regra para o
crime de tráfico de influências.

