
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: Externato Infante D. Henrique 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É do conhecimento de todos que vigora em Portugal um regime Democrático Representativo. 

Depois de todos os esforços sociais por um ideal de sistema político, a 5 de Outubro de 1910 

foi instaurada a República, com ela, os cidadãos puderam finalmente usufruir da liberdade 

que lhes é inerente. Foi-nos concedido o poder de escolha dos nossos representantes, poder 

esse que todos os cidadãos devem dignamente beneficiar.  

A República comemora 100 anos de existência, e os portugueses já em várias alturas 

presenciaram modificações que tornaram melhores ou piores as suas vidas. Mas, no entanto, 

ainda hoje há aspectos que pensamos que são susceptíveis a alterações de modo a beneficiar 

a vida de cada um de nós para que em conjunto consigamos atingir o sucesso pessoal e 

conjunto.  

Queremos que neste país se formem cidadãos capazes de enfrentar o dia-a-dia com garra, 

sendo capazes de ultrapassar as dificuldades, cientes e cumpridores das suas obrigações e 

que sejam honestos com o país que os viu nascer e sobretudo consigo mesmos. 

Lamentavelmente temos assistido a contínuas demonstrações de desrespeito pela 

individualidade humana, demonstrações essas que nos retiram progressivamente a esperança 

de caminharmos para o progresso. 

O mau despenho de cargos ministeriais não deve ser ignorado, sobretudo quando a causa 

para este problema está na falta de especificidade na formação de quem chefia o nosso 

parlamento. 

Os casos em que existe tráfico de influências, a notória ausência de espírito democrático no 

interior de partidos políticos; tudo isto deve ser seriamente avaliado e solvido. 

Reforçar! É esta a chave, a palavra que nunca deve ser esquecida! Queremos relembrar que 

as soluções que aqui viemos apresentar não se devem traduzir em actos individuais; apelando 

também para a implementação de medidas estruturais que visam um objectivo de vida social 

saudável. Como já assistimos diversas e variadas vezes as medidas conjunturais em que se 
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tem investido tanto tempo e dedicação não têm sido eficazes. 

Cabe a nós jovens, enquanto seres com espírito empreendedor e inovador, reforçar estas 

ideias, transmiti-las, fazendo-nos ouvir!  

De modo a caminharmos para uma sociedade mais sã, onde se afirme a igualdade social – 

direito inquestionável sobre qualquer situação - e assim atenuando o fosso entre ricos e 

pobres, propomos uma reflexão neste sentido. 

Consideramos que a aplicação das medidas que posteriormente serão mencionadas 

contribuiria para o fortalecimento de Portugal enquanto Republica Democrática, 

desenvolvendo-se assim uma sociedade cada vez mais igualitária e justa.  

 

 

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

 

1.  Promover reestruturação e reforço do ministério público para que se combata de forma 

mais eficaz a corrupção. Apelamos por medidas que combatam o tráfego de influências e que 

combatam os interesses económicos, que estão subjacentes ao desempenho dos diferentes 

deputados (ex: face oculta, entre outros). Consideramos importante pois diariamente chegam 

até nós casos em que cidadãos com importantes cargos políticos actuam deliberadamente à 

margem da lei, beneficiando-se apenas a si. Estes cidadãos são aqueles que mais prejudicam o 

Estado Português e não honram o cargo que lhes foi conferido. Por outro lado deviam ser 

premiados aqueles que pautassem o seu trabalho pela capacidade de trabalho aliada à 

honestidade. 

 

 

2.  Reforçar a exigência na escolha do perfil dos deputados e dos ministrais que irão exercer 

os diferentes cargos políticos. Deve ser exigido um curso superior concordante com o cargo a 

exercer no parlamento. - Acreditamos que os ministros estão no poder para defender os 

direitos dos seus concidadãos e desta forma poderão revolver questões específicas das áreas 

em que mantêm funções de uma forma competente e mais eficaz. 
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3.  Estabelecer limites máximos para rendimentos de Gestores Públicos de forma a diminuir 

os bónus exorbitantes que estes ganham a cada ano. Uma vez que não está contemplado na 

lei, nós achamos que dessa forma poderíamos combater a enorme disparidade existente 

entre os diferentes estratos sociais e seria também uma forma de combater a acumulação de 

riquezas numa minoria populacional que infelizmente tem feito com que a economia nacional 

se tenha monopolizado. 

 


