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 Marques de Castilho
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Relativamente à primeira medida, ela procura ser uma resposta a um certo divórcio existente
entre os cidadãos e a sua República. Este divórcio deve-se em grande parte ao
desconhecimento dos ideais que estiveram na génese da criação da República, bem como dos
momentos pelos quais ela passou, dos órgãos de soberania e respectiva formação,
composição, competências e funcionamento e ainda de outros aspectos relevantes da vida da
nossa República. O conhecimento destas realidades ajudará a uma maior consciência cívica e
a uma participação mais activa numa República que se quer moderna, justa e solidária.
Quanto à segunda medida, ela pretende combater um problema grave da nossa República – a
corrupção. Esta desvia para interesses particulares, uma soma imensa de energias e recursos
que são de todos, causando transtornos sociais e económicos muito graves. É um fenómeno
que mina silenciosamente os alicerces da nossa República e que deve ser combatido com
firmeza e não com indiferença.
No que concerne à última medida apresentada, seria uma forma de mais rapidamente e com
mais impacto chegar a um maior número de pessoas e partilhar com elas as reflexões, as
preocupações e os caminhos encontrados para os problemas da nossa República.

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

1. “A República em reflexão – em que República vivemos e que República queremos
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construir?” Todas as instituições de ensino (desde o básico até ao ensino superior) deveriam
dedicar três dias (eventualmente uma semana) em cada ano lectivo ao tratamento desta
temática. As actividades deveriam ser devidamente planeadas e fazerem parte do projecto
educativo das escolas. Seria um momento para conhecer a história, os ideais, os órgãos, as
instituições e também para reflectir acerca dos principais problemas que afectam a nossa
República.

2. Criação do movimento “Tolerância zero à corrupção”. Os jovens por todo o país deveriam
iniciar uma vaga de fundo anti-corrupção de forma a sensibilizar a população para esta grande
inimiga da República. Seria também uma forma de pressionar o poder político a criar
legislação mais eficaz e a dotar de mais e melhores meios as polícias de investigação.

3. Criação de tempos de antena televisivos nos quais os mais jovens e os menos jovens, bem
como as associações, os movimentos e todas as forças vivas da sociedade pudessem de uma
forma apelativa, interessante e acutilante reflectir sobre a nossa República.

