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 Dom Sancho II – Elvas
Circulo: Portalegre
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Uma República (do latim Res publica, “coisa pública”) é uma forma de governo na qual um
representante, normalmente chamado presidente, é escolhido pelo povo para ser chefe de
país, podendo ou não acumular com o poder executivo. A forma de eleição é normalmente
realizada por voto livre e secreto, em intervalos regulares, variando conforme o país. A origem
da república está na Roma clássica, quando primeiro surgiram instituições como o Senado.
Desde 1910 a viver numa República, e actualmente a vivermos o maior período de
democracia alguma vez experimentado pelo país, os portugueses encararão a nossa forma de
governo como algo natural. Certo é que, perante essa confortável apatia e perante alguma
perda de pujança da República os monárquicos têm uma ocasião para dar visibilidade aos
seus pontos de vista. Daí que aos republicanos compita, trabalhar mais no sentido de
incrementar o empenho cívico da generalidade dos cidadãos.
Dos objectivos da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República,
criada pelo chefe de Estado, consta um ponto muito pertinente para este debate: ”mobilizar os
mais novos para a participação cívica”. A falta de interesse da parte das faixas etárias mais
novas, na vida publica, é assaz preocupante, na medida em que “Os Jovens de Hoje serão os
políticos de Amanhã, e o futuro do país irá depender das suas ideias e da sua preparação
para resolver os problemas da sociedade”.
É neste ponto, necessidade de mobilizar os mais novos para a participação cívica, a todos os
títulos premente, que deve ser construída a República do Século XXI.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Mobilizar os mais jovens para a participação cívica;

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. Divulgar o conhecimento histórico sobre a República.

3.

