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 Básica 2/3 e Secundária de Murça
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

Consideramos que este projecto - A República-

que faz este ano 100 anos, continua

inacabado. Ainda falta um longo caminho por percorrer, reconhecendo sempre que se
verificou um longo processo de evolução e conquistas. O republicanismo enquanto ideologia
que pretendia implantar os valores de Liberdade, Igualdade e Fraternidade parece-nos algo a
consolidar e aprofundar permitindo uma participação cívica e consciente dos problemas que
a humanidade hoje enfrenta. Contudo, verificamos que os valores constantes na Constituição
da República Portuguesa ainda não são cumpridos em pleno…Não sabemos se algum dia o
serão, contudo, será desejável

acreditar, que no futuro serão considerados valores

universais. Como exigências morais legítimas, os direitos fundamentais (consagrados em
diversos documentos nacionais e internacionais) implicam a responsalibidade de todos os
seres humanos na sua promoção. Este sentido de responsabilidade,

não pode ficar

circunscrito ao espaço nacional, nem ao tempo presente; alarga-se ao espaço internacional e
às gerações vindouras.

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

1. Nos Estados actuais, é frequente ouvirmos falar em situações de injustiça social, de

extrema miséria em contraste com a riqueza acumulada de alguns países e de algumas
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classes. Tal implica que o problema da justiça seja equacionado de um ponto de vista que
reconheça as diferenças sociais, culturais e económicas em que os indivíduos se encontram e
permita a conquista efectiva da igualdade. Desta forma, o conceito de igualdade ganha uma
nova dimensão quando se reconhece que as condições de vida em que se encontram, são
discrepantes e, portanto, injustas. Não basta que os indivíduos sejam reconhecidos como
iguais perante a lei, é necessário criar as condições que garantam um conjunto básico de
direitos ao nível da educação, da saúde e da segurança social, permitindo a efectiva igualdade
de oportunidades.

2. O papel dos cidadãos também é essencial para uma efectiva consolidação dos Direitos
Humanos. Se todos formos participativos e mais activos na participação democrática
poderemos contribuir para o enriquecimento económico e social do nosso país.

3.

