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: Externato de Vila Meã
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

A República é uma forma de governo em que o chefe do Estado é eleito pelos cidadãos ou
seus representantes, tendo a sua chefia duração limitada. Os lemas da República são a
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Assim, a República é um regime democrático que visa
servir os interesses do Povo. Contudo, e como em qualquer regime, este defronta-se com
alguns problemas. Entre eles o crescente deinteresse dos cidadãos no que concerne à política.
Ora, este é, do nosso ponto de vista, o maior e mais grave dos problemas da nossa Répública,
uma vez que se os cidadãos se abstêm de participar na vida politica, como se poderá falar em
democracia?!
Neste sentido, julgamos essencial identificar e combater a causa deste crescente desinteresse
para que tenhamos de facto uma democracia plena e participada.
A nós parece-nos que este desinteresse está estritamente ligado ao, também crescente,
descrédito da sociedade face à actuação dos políticos. Ao vermos os noticiários facilmente
nos apercemos que não é nas mãos do povo que está o poder, mas nas mãos de um pequeno
grupo de pessoas (entre elas os politicos) que, em nome do povo, actuam de acordo com os
seus próprios interesses.
Acreditamos que as medidas que a seguir enunciamos contribuirão para a promoção da
igualdade entre os cidadãos e a transparência das acções politicas.

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.

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

1. Eleger, por cada distrito, uma pessoa (deputado) sem ligação a qualquer partido político,

que defenderia os interesses do Distrito e dos seus habitantes.

2. Legislar de forma a acabar com o sigilo bancário.

3. Legislar de forma a impedir a gestão por procuração.

