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: Secundária da Maia
Circulo: Porto
Sessão: Distrital

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

República tem a sua origem etimológica nas palavras “res publica”, ou seja, coisa pública. É
uma forma de governo na qual o representante, geralmente chamado presidente, é eleito
pelo povo para ser líder do país.
Durante as últimas décadas do séc XIX, registaram-se em Portugal graves dificuldades
económicas e sociais. O descontentamento da população conduziu à formação do Partido
Republicano, que idealizava um país sem privilégios de nascimento em que os cidadãos
seriam civicamente activos em prol do bem comum. Finalmente, a 5 de Outubro de 1910 foi
implantada a República em Portugal.
Qual o balanço destes cem anos de República?
O que é a República nos dias de hoje?
Desde 1910 até à actualidade, assistimos a altos e baixos na governação do país, passando
pela instabilidade da Primeira República, pelo regime ditatorial do Estado Novo, que culminou
na revolução de 25 de Abril de 1974.
Neste momento de crise económica e social, cada vez mais são apontadas deficiências na
forma como se governa o nosso país. Para além disso, há também um clima nefasto de
desconfiança: segundo um estudo realizado pela OCDE, os portugueses são em média os
europeus mais desconfiados, apenas superados pelos turcos. Torna-se claro que isto tem
inúmeras repercussões, não só ao nível económico, mas também na dificuldade em haver
uma verdadeira tranquilidade no que diz respeito à governação e na manutenção da paz
social.
A par desta má conjuntura, o actual governo não possui maioria absoluta no Parlamento. Isto
leva a duas saídas: ou se adopta uma mentalidade a favor dos interesses do país e se geram
entendimentos entre os partidos, ou se olham somente a divergências de ideologia e "cor"
política, ficando o país parado e a regredir nos próximos anos.
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Cabe-nos tomar uma posição e agir. Há que tomar medidas!

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

1. Uniformizar, no seio da Constituição, os estatutos dos partidos no que diz respeito às

escolhas para cargos políticos com o objectivo de promover a rotatividade;

2. Eliminar a imunidade parlamentar para que se julguem os políticos de forma igual aos
demais cidadãos, retirando, por exemplo do Código Penal a possibilidade de suspender penas
com base na personalidade pública do prevaricador;

3. Maior eficiência dos órgãos de soberania no exercício das suas funções.

