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: INED - Instituto de Educação e Desenvolvimento
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

Consideramos ser necessário encontrar um conjunto de medidas que de alguma forma
tenham um fio condutor para a promoção da república, no sentido de se ganhar uma
consciência mais clara acerca dos problemas que afectam o país e daquilo que é necessário
fazer para os superar. Entendemos que alguns dos principais problemas são a lentidão e
ineficácia da justiça, a falta de independência e imparcialidade real por parte dos media e o
afastamento dos jovens da vida política.

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

1. Assegurar que se cumpram as leis da república, uma vez que o país, apesar de estar
dotado de boas leis, sofre pela ausência do seu cumprimento. Assim, propomos que a
assembleia da república proceda, através de um pacto de regime, a uma revisão do sistema
judicial, para que este se torne mais eficaz. Esta medida beneficiaria o tecido empresarial
através de uma justiça mais rápida e segura. Este facto facilitaria a implantação de
multinacionais no país, promovendo o emprego.

2. Por forma a garantir o bem supremo da liberdade de expressão e contrariando o fenómeno
da concentração dos media em grupos económicos, muitas vezes sob a influência de grupos
políticos, propomos que a assembleia da república promova medidas que potenciem a criação
de grupos independentes de jornalistas que possam realizar a sua actividade de forma isenta
e livre.
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3. Propomos a promoção da alteração dos conteúdos da disciplina do ensino básico de
Formação Cívica, no sentido de aproximá-los a uma visão que respeite os valores da
república, para que até ao final desta década os jovens adquiram uma consciência mais
profunda dos valores da ética e da política, permitindo, assim, que a partir dos dezasseis anos
possam já votar, aumentando desta forma, o seu interesse pela vida política.

