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: ETAP - Escola Profissional (Unidade de Formação de Vila Praia de

Âncora)
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Os ideais republicanos reflectem uma vontade constante de reforma do Estado e da
sociedade aproximando, cada vez mais, os cidadãos da tomada de decisão sobre os
problemas da comunidade. A regionalização enquanto reforma administrativa do Estado é, a
nosso ver, algo que faz falta a um país que parece ter medo de assumir que a democracia da
república atingiu já a maturidade. Através da regionalização promovemos a proximidade dos
cidadãos à gestão da res pública fazendo com que as decisões se aproximem mais das
preferências e contextos das respectivas populações.
Outra medida refre-se à má distribuição do fundo de desemprego atribuído pelo Estado. É
nossa intenção que pessoas que têm capacidades de trabalhar e estão a receber subsídios de
desemprego devem realizar serviços comunitários dando, não só o seu contributo à sociedade
mas também sentir-se útil por estar a trabalhar para a coisa pública.
Em Portugal, o voto não é obrigatório, mas constitui um direito dos cidadãos eleitores e um
dever cívico e de cidadania. Para votar é necessário o conhecimento político. De forma a
consciencializar as novas gerações para a importância da participação cívica, propomos o
alargamento do ensino da Formação Cívica e Política até ao 12º ano que, por seu lado, deverá
tornar-se como o ensino obrigatório na república portuguesa.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Regionalizar o território Portugal continental

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.

2. Ocupar as pessoas que estão no fundo de desemprego - e com capacidade de trabalhar - a
prestarem serviço comunitário durante o período que estão a receber respectivo subsídio de
desemprego.

3. Alargar o ensino obrigatório para doze anos incluindo, com carácter obrigatório, a disciplina
de Formação Cívica e Política.

