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 de Maria Lamas
Circulo: Santarém
Sessão: Escolar

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

As nossas propostas inserem-se nos designados Ideais Republicanos e procuram contribuir
para o aprofundamento do regime republicano. Procuramos estimular a participação política,
privilegiando a dimensão autárquica; procuramos que os jovens se aproximem da política e
encarem esta com uma dimensão social; procuramos que os jovens tenham da democracia e
da política uma dimensão de participação e de cidadania; procuramos que os jovens tenham
uma participação activa na sociedade, de cidadãos, participando no tecido associativo e
finalmente procuramos um amplo envolvimento, divulgação, participação e enriquecimento
colectivo.

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

1. Acreditamos que seja fundamental a criação de uma comissão, eleita pela Assembleia da

República, cuja função será analisar e compilar toda a legislação existente, revogando aquela
que se encontra desactualizada.

2. Implementação de um Programa de Estímulo da Participação Cívica Juvenil – Premiar 100
Associações, por exemplo cultural, musical, de recreio ou desportivo, que integrem nas suas
Direcções, três jovens da localidade em que têm a sede. Prever um apoio de 1 000 euros,
destinados a aquisição de bens de investimento, para as Associações que aderirem.
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3. Finalmente, tendo em vista um melhor funcionamento da Assembleia da República (orgão
de soberania de represen tação directa dos cidadãos), defendemos que, os deputados, no
exercício das suas funções, deverão manter um regime de exclusividade, isto é, defendemos o
impedimento da acumulação de funções.

