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 de Viticultura e Enologia da Bairrada
Circulo: Aveiro
Sessão: Distrital

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

Reconhecer que a Constituição como a lei fundamental do estado de direito português é
fundamental para exercer o direito de cidadania já que a mesma fixa os grandes princípios da
organização política e da ordem jurídica em geral, bem como os direitos e deveres
fundamentais dos cidadãos. O texto constitucional sistematiza-se em quatro partes: Direitos e
deveres fundamentais; Organização económica; Organização do poder político e Garantia e
revisão da Constituição, tornando-se para nós pertinente aprofundar os direitos humanos e o
tema da organização do poder político, por ser muito actuais na nossa sociedade.

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

1. Os direitos humanos têm grande importância e por isso a luta do Homem pela conquista

dos seus direitos tem sido constante. Este facto conduziu a que, chegados aos nossos dias,
encontramos uma multiplicidade de direitos que protegem vários domínios da vida
humana.

2. Poder local: Portugal é um país democrático, logo é o povo que escolhe os seus
representantes para exercerem o poder local, nas eleições autárquicas, que se realizam de
quatro em quatro anos. Consciencializar os jovens da importância de exercer o direito de
voto.

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.

3. Explorar os elementos fulcrais do Estado português: povo, nação e população.

