
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: Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches - Penamacor 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 A ética e a cidadania são questões muito importantes na sociedade em que vivemos, 

tendo um carácter bastante relevante para o equilíbrio do país em todos os domínios, 

(económico, social, profissional, cultural…). 

 O facto é que cabe a todos nós, cidadãos, mudar situações de injustiça e tornar a 

sociedade mais civilizada e mais consciente, sendo o civismo e a ética um dos alicerces da 

base da formação de todos os indivíduos. Em Filosofia, ética significa o que é bom para o 

indivíduo e para a sociedade, sendo que o seu estudo contribui para estabelecer a natureza 

de deveres no relacionamento individuo - sociedade. 

 A maioria das profissões tem o seu próprio código de ética profissional, que é um 

conjunto de normas de cumprimento obrigatório, ou pelo menos assim deveria ser. Contudo, 

a violação dos princípios éticos, nomeadamente da ética de serviço público, está presente na 

nossa sociedade e é necessária uma eficaz intervenção. 

              Para uma tentativa de resolução, ou pelo menos melhoria significativa, da situação 

actual da ética é apresentada a seguinte medida:      

 

 

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

 

1. Formar uma comissão de ética, como órgão institucional, cujo objectivo seria proteger o 

bem-estar dos indivíduos. Essa comissão deveria ser constituída por profissionais de 

diferentes áreas e representantes da sociedade, abrangendo todos os domínios.    
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