
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 dos Carvalhos 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A República é o sistema político que nos acompanha há já cem anos. Este é um sistema em 

constante mutação, tendo sempre como objectivo o seu aperfeiçoamento, portanto é neste 

âmbito que as nosssas propostas pretendem actuar. Temos que tomar decisões concretas 

para tornar a nossa política mais fiável, a nossa sociedade mais dinâmica, capaz de elevar o 

nome de Portugal, e por fim, tornar a nossa economia mais competitiva perante o Mundo, e 

isto só acontecerá se aproveitarmos os poucos recursos endógenos e tornarmo-nos mais 

produtivos .  Tudos isto, permitirá a coesão do país e só assim é que consiguiremos vencer. 

A República é nossa, por isso temos que "lutar" por ela. Vamos ser objectivas e breves, pois 

queremos especificidade e clareza no nosso governo e isso passa, sem dúvida, pelo nosso 

discurso. 

 

 

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

 

1. Combate à corrupção - Como sabemos, a corrupção é uma realidade do nosso sistema 

político. Políticos ascendem ao poder por "amizades" e financiamentos, assim propomo-nos a 

pôr termo a isso, garantindo que só os mais preparados têm acesso ao governo. Deste modo, 

qualquer pessoa que queira aceder a um cargo de governo (seja a nível de junta ou de 

parlamento) terá de se sujeitar a um curso de preparação (com exame final decisivo) em que 

aprenda as bases necessárias ao exercício de um bom governo.   
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2. Regionalização - Procurando a descentralização do poder, defendemos  a criação de um 

sistema bicameral, com existência de uma Câmara dos Cidadãos e uma outra Câmara das 

Regiões. Para a Câmara dos Cidadãos propomos a eleição de um deputado por cada 100 mil 

habitantes, perfazendo um total de 100 deputados para esta câmara. A Câmara das Regiões 

incluirá a presença de um deputado por cada região das NUT III, o que perfazerá um total de 

30 deputados. Isto permitirá um Portugal mais coeso e unificado (visto que as dificuldades de 

cada região estarão em tema de debate) e a redução de deputados e dos respectivos 

encargos económicos para o Estado. A redução de cem deputados aos actuais duzentos e 

trinta garantiria a arrecadação de aproximadamente 20 milhões de euros que poderiam ser 

utilizados no desenvolvimento de cada região.   

 

 

3. Criação de uma Comissão Reguladora de Projectos no âmbito da agricultura, da pesca, das 

obras públicas, das energias renováveis e do turismo - esta Comissão terá como objectivo 

promover a cooperação entre ministérios  e a parceria com universidades, a dinamização dos 

projectos no âmbito já referido, torna-los-á de conhecimento público, permitirá a redução de 

custos e garantirá o cumprimento orçamental (visto que nos concursos públicos, as empresas 

responsáveis pela concretização do projecto apresentam um orçamento que à conclusão da 

obra ultrapassa, geralmente, dez vezes mais o valor já estipulado) e por fim, o 

acompanhamento legal da realização dos projectos.      

 


