
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: Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

Circulo: Madeira 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

      De forma a promover uma melhor imagem da República, é importante melhorar a opinião 

pública e promover a participação cívica dos recém-recenseados. 

      É de conhecimento geral  a má imagem que a maioria dos portugueses tem dos 

deputados, fomentada por gestos impulsivos e linguagem imprória.  

     Por sua vez, os jovens, muitas vezes, votam de forma não consciente. O seu voto reflecte, 

não a sua vontade, mas a preferência das pessoas com quem convivem (amigos e familiares). 

É importante uma maior conciencialização no acto de votar, de forma a não serem coagidos. 

      Outro problema que a República Portuguesa enfrenta é o do envelhecimento da 

população. Tendo em vista esta grave situação, há que proporcionar melhores condições de 

vida aos nossos idosos. as suas reformas são, na maioria, insuficientes para lhes proporcionar 

uma vida condigna, se a maior parte dos rendimentos for destinada aos medicamentos. 

 

 

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

 

1. Criação de uma comissão de controlo do comportamento dos deputados (atitudes e gestos 

impróprios), aplicando uma multa equivalente a 5% do seu ordenado em caso de "mau 

comportamento", a reverter a favor de instituiçãoes de solidariedade. 

 

 

2. Criação de lares de terceira idade a preços mais acessíveis e uma redução dos preços dos 
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medicamentos destinados a idosos. 

 

 

3. Criação de sessões de esclarecimento de frequência obrigatória para os jovens nos dois 

primeiros actos eleitorais. 

 


