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 Básica e Secundária Oliveira Júnior
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

A actual situação económico-social do País, reflexo da conjuntura internacional, mas também
fruto da actuação dos sucessivos governos, tem contribuído para um crescente afastamento
dos cidadãos, em particular dos mais jovens, da participação política. Tal facto poderá pôr em
perigo a sobrevivência da República e a própria Democracia.
A História mostra-nos que os regimes democráticos entram em colapso em contexto de crise
económica (falências, desemprego, etc.) e devido ao descrédito da política e dos políticos. Tal
aconteceu com a 1ª República em 1926, quando uma ditadura veio substituir dezasseis anos
de governo democrático.
Urge, por isso, valorizar os ideais democráticos e republicanos, adoptando medidas que
conduzam a uma maior credibilidade do sistema político e de quem o representa. Essa será a
melhor homenagem que podemos prestar àqueles que acreditaram e lutaram pelos ideais
republicanos desde a sua implantação, em 1910, até ao retomar da tradição democrática, em
25 de Abril de 1974.
Neste sentido, propomos que seja dada prioridade ao combate à corrupção e a uma mais
rigorosa gestão dos dinheiros públicos, adoptando critérios de maior transparência na vida
política portuguesa.

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

1. Criação de uma 14ª (décima quarta) Comissão Parlamentar para o acompanhamento

politico do fenómeno da corrupção e para a análise integrada de soluções com vista ao seu
combate.
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2. Melhor aplicação dos dinheiros públicos.

3.

