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: EB 2,3/S Professor Mendes dos Remédios Nisa
Circulo: Portalegre
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

1. Na actualidade é possível fazer com que as pessoas interajam entre si. Num local, à escolha,
um grupo de pessoas, não importa qual a sua etnia, religião ou profissão, pode discutir e
participar, em questões cívicas que dizem respeito a todos, como por exemplo, a crise, a
globalização, a degradação ambiental, a política, entre muitas outras. As pessoas devem
cultivar determinadas características como: ser atenta, interessada, participativa, e saiba
intervir civicamente.
O que pretendemos é, usando os meios de comunicação e tecnologias (telejornais,
sites e blogs …), criar locais onde as pessoas, tanto jovens como adultos, possam comunicar,
trocar ideias e impressões, debater os mais variados temas cívicos, presentes na nossa
sociedade (a eutanásia, a produção de energia nuclear...).
Podemos ainda criar um espaço nos jornais nacionais e da região onde se discutam estes
temas cívicos e até mesmo recorrer aos jornais diários.
2. No nosso país existe cada vez mais corrupção e criminalidade, por parte de tudo e todos.
Em cada canto, há um crime e um culpado que a cada minuto escapa ileso. A justiça não o
consegue resolver, de quem será a culpa? Estarão as nossas leis desactualizadas para a
criminalidade que estamos a viver? E as leis o que são nos nossos dias?
Segundo o dicionário, a palavra LEI, significa aquilo que “liga”- é uma norma ou um conjunto
de normas jurídicas criadas através de processos próprios do acto normal e estabelecidas
pelas autoridades competentes para o efeito.
Observemos a lei: “Todos os condenados pela justiça, mesmo os que tenham
cometido os crimes mais graves, como os de homicídio ou de tráfico de pessoas, vão poder
gozar de liberdade condicional depois de cumprida metade da pena de prisão.”
Esta lei não era assim, foi alterada para se resolver um problema existente nas prisões
portuguesas, que é a falta de espaço, coisa que antigamente não acontecia. Será que esta lei
está correcta? Será que no futuro pode ser alterada novamente? O que pretendemos é rever
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leis como esta, de modo a actualizá-las e ficarem justas e aplicáveis na sociedade actual.
3. Consciencializar o Governo de que é importante investir no desenvolvimento do Interior, e
não apenas no Litoral. No Interior, é cada vez mais frequente um processo denominado
desertificação que consiste na despovoação do mesmo. É importante que se aposte na
dinamização da cultura, do ensino, das actividades económicas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. - Criar espaços onde se chame à atenção das pessoas para o civismo e valores republicanos.

2. - Rever as leis relacionadas com a justiça, de modo a melhorá-las, e torná-las mais úteis no
combate ao crime e à corrupção.

3. Desenvolvimento do Interior em termos de incentivos para os jovens como, por exemplo,
actividades culturais para os encorajar a permanecer no Interior, futuramente.

