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 do 3º ciclo do Ensino Básico Bernardino Machado
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Na nossa República a liberdade transformou-se em libertinagem. É urgente voltar aos valores
matriciais da República, premiando o mérito, a excelência, punindo a corrupção. Existem três
condições essenciais numa República: ser livre, ser solidário e justiça. Todo o cidadão para ser
livre tem de ser responsável. Sendo assim é preciso implementar medidas que imponham
mais responsabilidade ao cidadão e acabar com a corrupção, acabar com as pressões políticas
e económicas na justiça. Lutar contra o facto de que onde há poder há necessariamente
corrupção.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Fiscalizar de forma mais efectiva se existem casos de corrupção em todas as áreas,

nomeadamente na justiça. Os juízes, para além de só poderem aceder à carreira depois de
alguns anos no terreno para obterem experiência de vida, devem ser fiscalizados e avaliados
efectivamente e não como o são hoje. Em caso de haver alguma ligação com uma das partes
não podem julgar o caso por incompatibilidade.

2. Responsabilizar todo o cidadão, promovendo a participação na conduta do país. Para isso é
necessário descentralizar o poder central.
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3. Promover campanhas de solidariedade, pois assim também se responsabiliza o cidadão na
ajuda a quem precisa.

