
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: E.E.B.2º,3º Ciclos com E.Sec. de Ourique 

Circulo: Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os ideais Republicanos defendem a democracia e a participação dos cidadãos na vida política, 

ao termos um número limitado de mandatos sucessivos imposto a cada pessoa, estamos a 

obrigar  o povo a ser governado por quem não representa a maioria. 

Verificamos nos dias de hoje que ocorre uma falta de transparência política,  originando assim 

a ignorância e a falta de interesse em participar democraticamente no poder. 

Ao incluir , nos programas escolares, a formação política com uma abordagem científica dos 

vários ideais políticos pretendemos que a abstenção diminua e que o interesse dos jovens 

aumente. 

 

 

 

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

 

1. Retirar a limitação de mandatos sucessivos a um Presidente de Câmara, Primeiro-ministro 

ou Presidente da República. 

 

 

2. Incentivar a população a exercer o direito ao voto. 

 

 



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. 

3. Incluir nos programas escolares de História ou de Formação Cívica a formação política. 

 


