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 Secundária Emídio Navarro de Viseu
Circulo: Viseu
Sessão: secundário

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

A República é inspirada pelos ideais da revolução francesa: liberdade, igualdade e
fraternidade. República é, por definição «a coisa pública», portanto, a participação dos
cidadãos é fundamental.
A República pode não ser o regime perfeito, porém, permite a prática da justiça; a prática dos
direitos humanos e mesmo a existência da liberdade em geral: a liberdade de participar na
vida cívica, de protestar sem medo de quaisquer ameaças; a liberdade de podermos estar
envolvidos num projecto como este.
Na República há falhas, há lugar para corrupção. No entanto, neste regime, estes actos
podem ser denunciados e travados, e é por isso que pensamos que, até "inventarem" um
outro regime, a República é o melhor de todos eles.
É por isso, que estamos envolvidos neste projecto: para exercer cidadania, para apontar
algumas falhas para que possam ser corrigidas, tendo sempre em vista a construção de um
mundo melhor; tendo sempre presente a ideia de que neste regime cada um de nós pode
fazer a diferença.
A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do Planeta Terra é uma
responsabilidade de todos. A República para o Futuro, somos nós jovens, deve criar
condições para o garante da racionalização dos recursos.

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. - Todos devem individualmente poder candidatar-se à Assembleia da República.

2. - Propõe-se o fim das aulas de substituição no ensino secundário.

3. - As grandes empresas devem obter mais de 60% da energia que consomem de fontes de
energia limpa.

