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 E.B.2.3/S Pedro Ferreiro
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

A origem da República está na Roma Clássica.
Uma república é uma forma de governo na qual um representante, normalmente chamado
presidente, é escolhido pelo povo para ser o chefe de país, podendo ou não acumular com o
poder executivo. A forma de eleição é normalmente realizada por voto livre e secreto, em
intervalos regulares, variando conforme o país.
Como explicitam os artigos no 1 e 2 da actual Constituição da República Portuguesa, Portugal
é um Estado de direito democrático, baseado no poder popular, no pluralismo de expressão e
organização política democrática, que visa a realização da democracia económica, social,
cultural e o aprofundamento da democracia participativa.
Como tal, é importante que os Jovens desenvolvam o seu interesse pelos ideais republicanos
a fim de iniciar a sua intervenção em problemas de cariz nacional que requerem respostas
imediatas num futuro próximo e que põem em causa o estatuto democrático do nosso país.
Apesar de ser cedida a liberdade de expressão aos Portugueses, os mesmos não fazem o uso
correcto desta, pondo em causa a República e o seu desenvolvimento enquanto Democracia.
Assim, as leis e as prioridades do nosso governo não são devidamente estipuladas e
apropriadas às diferentes faixas etárias.
Tendo em conta que a nossa prioridade é favorecer as gerações vindouras, bem como manter
o respeito e o bom funcionamento da República e assegurar o contínuo desenvolvimento do
País enquanto Democracia, propomos o seguinte:

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. Assegurar um melhor aproveitamento das aulas de Formação Cívica, bem como fomentar

palestras alusivas ao tema da República Democrática.

2. Reduzir o número de deputados da assembleia da República, revendo as suas regalias e a
sua exclusividade, para aumentar a sua actuação e credibilidade.

3.

