
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:  E.B. 2,3/S de Barroselas 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Este regime político, iniciado a 5 de Outubro de 1910, beneficiou todas as classes sociais, 

fazendo com que as diferenças entre as diversas classes se desvanecessem. Cem anos depois, 

certas clivagens acentuaram-se, ou seja, há de facto uma classe privilegiada que continua a 

enriquecer e em contrapartida a classe média está a desaparecer, ou seja está a ficar cada vez 

mais pobre. Estes não são os ideais republicanos.  

O poder não tem rosto. Há um poder económico que se sobrepõe a todos os outros poderes. 

Os políticos são os servidores desse mesmo poder. Vemos diariamente casos levados a 

tribunal onde parte dos arguidos é  dirigentes político,e são estes casos que levam as pessoas 

a desacreditar na República e tudo o que ela representa. Em Portugal não existe justiça 

social,por não se porem em prática os princípios consagrados na Constituição que se 

pretende  sólida e que vise julgar e condenar os crimes económicos que tanto têm abalado o 

nosso país. A República portuguesa está fragilizada devido à falta de credibilidade dos nossos 

representantes políticos. 

Tendo em conta esta situação, os jovens portugueses interessam-se cada vez menos pela 

política e muito menos com o estado da República. Nascemos nesta república e sabemos 

muito pouco dela, conhecemos muito pouco como funcionam as instituições e o que 

conhecemos não é positivo. Queremos saber mais para podermos participar activamente no 

desenvolvimento do país , contribuindo assim para o fortalecimento da República. 

Considerando o sector da educação, não obstante os grandes investimentos nas novas 

tecnologias, ainda há muitas escolas com condições precárias, nomeadamente a chover 

dentro das salas e sem aquecimento. Todos os políticos deveriam demonstrar mais interesse 

no bem-estar do povo português e não na aparência de Portugal. 

Assim, para conquistar os ideais republicanos propomos as seguintes medidas: 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1.  Proibir a candidatura de políticos que sejam arguidos em processos-crime 

 

 

2.   Implementar nas escolas uma área curricular disciplinar de “ Educação para a Política”.   

     

 

 

3. Melhorar as infra-estruturas das escolas do ensino público. 

 


