
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 EB2,3/S Miguel Torga 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A implantação da República relaciona-se vulgarmente com o sentimento de liberdade e 

Democracia, contudo ela representa mais do que isso, existindo até diferentes Repúblicas, 

enquanto modo de funcionar. Esta representa porém a criação de um governo do povo e para 

o povo, pelo que deve atender a todos os sectores do mesmo, de modo laico e sem 

preconceitos, atendendo ao bem estar social. Como sinónimo de viragem e mudança, deverá 

também ser altura de mudança em alguns sectores que excluem cidadãos, penalizam-nos 

(penalizando assim também terceiros), discriminam, abandonam, etc., como se esta 

República não deve-se tomar conta deles, ficando então como antes uma minoria a mandar 

de um lado e a maioria discriminada de outro. Muitas mais medidas se poderiam propôr, pelo 

que, esperemos que com o contributo de outras escolas se possa de facto compor um 

projecto mais completo que possa chamar a atenção para o estado da sociedade, do povo, 

para uma democracia mais completa numa verdadeira República. 

 

 

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

 

1. Despenalização e controlo de casas de prostituição, permitindo a legalização da sua 

procura e existência, com rigido controlo de saúde. 

 

 

2. Criação de um fundo monetário governamental para apoio a individuos que não 
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conseguem pagar contas de saúde e crédito bonificado para aqueles que ainda podem 

recorrer à banca. 

 

 

3. Veiculação de cursos superiores destinados exclusivamente  a alunos oriundos de cursos 

profissionais. 

 


