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 c/ Secundário de Carrazeda de Ansiães
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

Projecto de recomendação “A República”
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático baseado na soberania
popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na
garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e
interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural
e o aprofundamento da democracia participativa.
As nossas medidas centram-se, fundamentalmente, nos direitos e deveres da
população da nossa República para que se melhore a qualidade de vida dos portugueses.
Para que a Democracia se realize é necessário existir confiança nos cidadãos. No
contexto actual proliferam casos de corrupção, logo urge tomar medidas que devolvam à
sociedade a confiança necessária ao exercício dos plenos direitos adquiridos com a
República.

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

1. Aumentar as fiscalizações às empresas de modo a salvaguardar os direitos dos
trabalhadores.

2. Incentivar a melhoria do quadro de vida da mulher através do reforço da sua participação na
vida económica e por intermédio de acções dirigidas à conciliação entre a vida profissional e a
vida familiar e da promoção do acesso da mulher ao mercado de trabalho e a melhoria da sua
situação profissional

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. Proceder ao levantamento do sigilo bancário quando se verificar o acréscimo de património
ou despesa efectuada, de valor superior a 20 000 euros e consequente devolução da
totalidade do montante.

