
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: Externato Ribadouro 

Circulo: PORTO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O centenário da Implantação da República não deve ser apenas motivo de festejo mas 

também de reflexão e de união da sociedade lusa em torno dos grandes ideais republicanos 

que exigem uma participação activa e constante da população para que se construa uma 

República na qual todos se revejam e que atinja totalmente todos os objectivos a que se 

propôs há cem anos atrás.Vários desafios põem diariamente à prova a resistência da nossa 

República. Portugal está afastado da média comunitária do espaço europeu onde se insere, 

verificando-se deficiências estruturais que comprometem um desenvolvimento e crescimento 

plenos do nosso país. Mas, e como se tem observado ao longo da multissecular história da 

“ocidental praia Lusitana”, temos também todas as potencialidades para a melhoria da 

qualidade da democracia e para a reafirmação da República enquanto referencial de 

estabilidade, coesão e prosperidade. Igualdade, liberdade de expressão, respeito, ética … 

Estes foram valores que regeram as acções e ideias republicanas até os dias de hoje porém, 

nem todos os problemas foram resolvidos e nem todos os princípios republicados plenamente 

alcançados. Fenómenos como a corrupção e a desvalorização do acto eleitoral são alguns 

daqueles que têm contribuído para uma estagnação e corrosão da República. O primeiro, uma 

vez que descredibiliza a República e o contexto político aos olhos dos portugueses pois, como 

muitas vezes se diz, “o exemplo vem de cima” e se nem os órgãos e entidades superiores 

cumprem escrupulosamente a lei, ninguém pode aclamar uma República exemplar e exímia, 

sendo este um fenómeno que corrompe e impossibilita que se alcancem os ideais do nosso 

regime. Por outro lado, o segundo aspecto remete para a “apatia cívica e desinteresse pela 

actividade política” dos portugueses, que cada vez mais ignoram o poder que têm de 

demonstrar a sua opinião e descontentamento pela participação activa através do voto. A 

abstenção é o fantasma que tem assombrado todos os actos eleitorais nacionais 

(nomeadamente as eleições legislativas e autárquicas) e que em muito se deve ao sistema 

eleitoral actualmente utilizado no nosso país: passaria a adoptar-se um sistema onde por uma 

votação para deputados quer a nível regional quer a nível nacional, teríamos uma maior 
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utilidade dos votos e um aumento da noção de validade das opiniões do eleitorado português, 

garantindo a expressão de todos os nossos interesses. Neste contexto, todos temos 

responsabilidades e, assim, no sentido da mudança e da potencialização do panorama 

republicano nacional, no contexto do centenário (1910-2010) da instauração da República, 

propomos as seguintes medidas com o objectivo de podermos, num futuro próximo, atingir 

aquilo que sempre procuramos uma verdadeira República Democrática e possamos sentir que 

todas as comemorações anuais do 5 de Outubro são válidas e justificadas.  

 

 

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

 

1. Instituição do Tribunal para a Avaliação e Penalização da Corrupção (TAPC) que 

funcionaria sob a supervisão dos membros do Conselho de Estado, sendo acompanhado por 

uma Comissão com a mesma designação (Comissão para a Avaliação e Penalização da 

Corrupção –CAPC) composta por elementos eleitos por estes. Estas instituições ficariam 

responsáveis não só pela detecção, investigação e penalização de situações fraudulentas, 

mas também pela concessão de formação no âmbito da ética e política e pela criação de um 

regulamento que dirija o tratamento destes casos, para que se possa alcançar uma maior 

celeridade da aplicação pela concentração dos recursos da instituição neste domínio que 

compõe parte considerável do quadro criminal português.  

 

 

2. Substituição do actual sistema eleitoral para as eleições legislativas por um sistema misto 

que se baseia na existência de dois tipos de círculo eleitoral: o nacional e dezoito regionais 

(coincidentes com as divisões dos distritos administrativos). Este sistema assentaria numa 

votação dupla: uma para eleger os deputados regionais e outra para os deputados do círculo 

nacional. Assim, os 230 assentos parlamentares seriam distribuídos por deputados dos 

círculos regionais e do círculo nacional. Os primeiros estariam ligados aos interesses locais, 

sendo necessário uma combinação óptima com os interesses destes relativamente aos de 

nível nacional, estando os deputados representantes deste último ciclo, como actualmente, 

mais ligados a um domínio dos partidos e das suas ideologias.  

 

 

3.       

 


