
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 Profissional Fialho de Almeida - Vidigueira 

Circulo: Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os ideais republicanos muito contribuíram para uma maior afirmação da liberdade, da 

cidadania e do Estado de Direito, a par do combate à desigualdade e à pobreza. Contudo 

consideramos que é necessário aprofundar os valores e o ideário republicanos, em especial 

no que diz respeito à participação social e política e à promoção do progresso social, 

económico e cultural de Portugal. Assim, é de exigir uma atitude cívica mais empenhada e 

mais activa na defesa de uma República onde todos se revejam.  

Problemas como as questões sociais, a pobreza, as desigualdades associadas ao sexo de 

pertença, identidade nacional, democracia participativa, minorias e mesmo questões 

ambientais começam a ser questionados em termos de cidadania. Problemas associados à 

educação para a cidadania, percepcionados como tarefa da escola e dos educadores em geral, 

devem ser a base da mudança de atitudes e comportamentos, que, no entanto, têm também 

de ser extrapolados para toda a sociedade, no sentido de envolver todas as pessoas na 

construção de novas alternativas de futuro.  

A sociedade civil corresponde ao domínio das relações que se estabelecem entre pessoas e 

instituições que vão para além do domínio privado e da vida familiar, mas ficam aquém da 

acção do Estado que organiza politicamente a vida em comunidade. Neste sentido, a 

sociedade civil é balizada, por um lado, pela família e, por outro, pelo Estado. 

Existem inúmeras instituições, tais como associações culturais e recreativas e de moradores, 

de solidariedade e educativas, mas também as empresas, os sindicatos, as associações 

profissionais. No fundo, estes podem ter uma origem privada na sua implementação e uma 

finalidade pública na sua acção, seja no âmbito da solidariedade, do ambiente, do consumo, 

da saúde ou outras. 

A participação neste tipo de associações, como condição fundamental do exercício pleno da 

nossa cidadania também se concretiza através do voluntariado que é prestado à comunidade. 

Como factor de coesão social e combate à exclusão, de estreitamento de laços de pertença e 

de vizinhança, o voluntariado, assente nos princípios de solidariedade e de responsabilidade 
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pelo desenvolvimento comum, é um pilar fundamental da sociedade civil. 

Actualmente, acredita-se no interesse pessoal e individual, “egoísta”, sendo este o principal 

motivo para a acção, em que os cidadãos se assumem como consumidores de bens públicos. 

Há que inverter esta tendência da humanidade. 

Todos os cidadãos têm direitos (liberdade de expressão, de voto benefícios sociais), assim 

como obrigações legais (pagar impostos,…). É um conceito universal, que refere que todas as 

pessoas de um mesmo Estado são cidadãos iguais, porque têm os mesmos direitos (civis, 

políticos e sociais) e deveres.  

 

 

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

 

1. O desconforto, o inconformismo ou a indignação perante a situação da sociedade actual, a 

promessa da igualdade, a disparidade de riqueza, a actuação dos políticos e a corrupção são 

factores que inibem a participação cívica e política dos cidadãos.Urge criar condições, ao nível 

comunitário, nas escolas, na sociedade civil, para a construção de uma cidadania activa, nova 

e participativa.O voluntariado e a solidariedade são importantes na sociedade. A cidadania 

implica a participação social e o serviço comunitário para o Bem geral. A ênfase é colocada na 

comunidade cultural e ética de pertença dos indivíduos.Assumir a responsabilidade por 

assuntos e problemas que afectam outros cidadãos da mesma comunidade, manter as 

tradições que unem os indivíduos e os fazem sentir mais inseridos e apoiados, é a forma mais 

correcta de exercer a cidadania.  

 

 

2. Ideais da Revolução Francesa aplicados ao exercício dos poderes,  a política e o exercício 

desta como dever cívico em prol do bem comum e não do ou dos interesses individuais ou de 

grupos. Hoje em dia os ideais da Revolução Francesa têm reflexo na nossa vida quotidiana, 

contudo há uma crise de valores em que o individual se sobrepõe ao Bem comum. A 

população portuguesa tem um descrédito pela classe política, na medida em que os políticos 

não têm actuado de acordo com o que é esperado pelos eleitores.A representatividade é 

posta em causa e manifesta-se através da abstenção.É necessário criar condições para que 

quem acede aos cargos políticos, o faça de uma forma mais profissional, sendo que as 

habilitações, o perfil, a formação sejam implementados de uma outra forma. Não privilegiar 

em função da cor política, mas sim da formação e aptidão. 
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3.       

 


