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: Agrupamento Vertical de Escolas de Moimenta da Beira
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

A nossa opinião sobre os Regimes Políticos, Monarquia e República é que ambos têm as
suas vantagens e desvantagens. Talvez seja preferível, achamos nós, a República, pois são as
pessoas que elegem um Presidente da República. Como é natural, escolhem aquele que
acham que vai fazer o melhor trabalho. O Presidente da República tem um certo período de
tempo para mostrar ao povo que mereceu ser eleito para aquele cargo. Já o Rei, em
condições normais, só perde o cargo quando morre e o acesso ao trono é hereditário. É por
estas razões que preferimos e defendemos que Portugal seja uma República.
A Escola e a Justiça são as criações mais importantes da República Portuguesa. Em
cem anos tínhamos todos o imperativo de fazer mais e melhor. No ano que ora principia,
deixemos o tempo dos diagnósticos e passemos à urgência das reformas. Os problemas há
muito estão identificados e também se não desconhece a terapêutica.
Como tal, consideramos que muito há ainda a fazer para que a República Democrática
plena seja um facto em Portugal.
No sentido de promover e melhorar a República Portuguesa propomos as seguintes
medidas:

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

1. Reforma Fiscal com a criação de um Imposto Único: em Portugal pagamos muito impostos

e o governo não tem controle de gastos, ou pelo menos tem gastos irregulares.
Resultado: a fuga ao fisco foi aumentando até chegar a um ponto insustentável, em
que são os mais pobres a pagar enquanto as grandes multinacionais ficam a rir.
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É por isso que se tornou necessário fazer uma reforma fiscal, porque a situação actual
é extremamente injusta e pouco eficaz na obtenção de receitas.

2. Reforma Eleitoral com a criação de Ciclos Uninominais e a redução do número de
deputados e respectivos salários: acabaríamos com alguns privilégios dos servidores públicos;
reduziríamos o número de vereadores e deputados, bem como seus respectivos salários.
Devíamos ter coragem para fazer uma nova Constituição para acabar com
consecutivos “remendos” à actual Lei Fundamental. Deve abrir-se esse debate no qual todo o
actual sistema político português deve ser repensado.
Quanto à lei eleitoral para a Assembleia da República entendemos que nos devemos
concentrar num sistema que permita uma efectiva aproximação entre o eleitor e o eleito com
a criação dos círculos uninominais e a redução do número de deputados.

3. Reforma da Educação aumentando as verbas destinadas a este sector:
A educação é o processo de transformação de todos os cidadãos. O avanço olitíco e
social de qualquer população passa pela formação cultural de seu povo. Se essa população
não tem uma educação de qualidade, como poderá ter uma pespectiva de vida, uma
qualidade de vida, uma boa qualificação profissional...
Acreditamos no avanço educacional para a melhoria da qualidade de vida do nosso
povo, do nosso país, da nossa REPÚBLICA.

