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 com 3.º CEB de Santa Comba Dão
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

O dia 5 de Outubro de 1910 entrou para a História como o dia de mudança do sistema político
português. Um novo regime surgia pelas mãos de movimentos revolucionários – a República.
Apesar da instabilidade que marcou os primeiros anos da república parlamentar a história
mostra-nos que a mesma é fundamental para o bom funcionamento democrático do país e
para a sua evolução. Esta instabilidade deveu-se principalmente à falta de capacidade
governativa, às tensões sociais e à crise de valores da sociedade.
Assim, volvidos 100 anos de República, é chegado o tempo de fazer uma reflexão.
Manter e melhorar o que foi de positivo e aproveitar os seus aspectos negativos para, da
melhor maneira, saber evoluir. Um dos principais factores entendidos como entraves à
actuação dos ideais republicanos junto das massas, é a falta de interesse e participação cívica
e política dos jovens. Neste sentido, apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Instituição de uma disciplina de carácter opcional – Ciências Políticas -, no décimo segundo

ano, com o intuito de alertar os futuros adultos para o papel fundamental que podem
desempenhar na vida política do país.

2. Descentralização, através da realização de sessões conjuntas entre os autarcas de cada
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município de um determinado distrito e os seus respectivos representantes na Assembleia da
Repúblical. O objectivo é permitir que os problemas regionais cheguem com maior facilidade
às discussões da Assembleia.

3. Igualdade de oportunidades no acesso à Justiça ,à Saúde e aos Serviços Sociais.

