
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 Profissional de Cinfães 

Circulo: Viseu 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Numa altura em que se comemoram os 100 anos da República portuguesa, importa darmos o 

nosso contributo, para que o regime seja cada vez mais democrático, eficaz e plural. Em vez 

de se propor uma nova ordem ou ideologia, existem algumas coisas que podem ser 

melhoradas, não só a nível nacional mas também a nível local. Um dos maiores problemas 

que identificamos é a resistência à mudança. 

Estamos a atravessar aquela que é, provavelmente, a maior revolução da história da 

humanidade. Pode parecer um exagero, mas o aparecimento da Internet veio revolucionar 

por completo a forma de vermos o mundo. As grandes revoluções da história recente da 

humanidade tiveram sempre uma alavanca tecnológica. Primeiro, o comboio (durante a 

Revolução Industrial), depois a Radio, o cinema e a televisão. Mas nunca houve uma alavanca 

tecnológica que unisse tanto e, ao mesmo tempo, encurtasse tanto as distâncias entre os 

seres humanos como a Internet. Essa é uma ferramenta fundamental nos dias de hoje e, 

como tal, poderia (e deveria) ser mais bem aproveitada pelos poderes públicos. Assim, este 

grupo propõe: 

- todos os cidadãos deveriam dispor de uma Identificação Informática, uma espécie de B.I. 

cibernético a que fosse possível aceder em qualquer parte. Em vez de se ir para uma 

repartição de Finanças carregado de papeis e documentos (onde falta sempre qualquer coisa) 

seria possível aceder a essa base de dados, onde estariam alojadas todas as informações. Ao 

mesmo tempo, poderia lá constar elementos como o cadastro, contribuindo para que as 

autoridades pudessem fazer uma identificação mais completa (sem se ter de andar com os 

documentos todos atrás), identificando possíveis focos de criminalidade. 

As vantagens são mais que muitas e pouparia muito tempo e trabalho, assim como também 

evitaria o congestionamento dos serviços públicos. Já para não falar na hipótese de se 

fazerem todo o tipo de pagamentos online. 

- Aproveitando a ideia anterior, este modelo poderia contribuir para a segunda ideia. A 

Democracia é um modelo de vida em sociedade que assenta na vontade maioritária. Ou seja, 

não sendo totalmente justa, pressupõe que as decisões se tomem em função do que a 
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maioria das pessoas pensa ser o mais certo. Logo, quanto mais os poderes públicos souberem 

da vontade dos seus cidadãos, melhor poderão tomar as decisões. Assim, em vez de se 

referendar questões como o aborto ou a união civil entre pessoas do mesmo sexo ou mesmo 

a liberalização das drogas leves, este seria um instrumento precioso para se sondar a opinião 

dos cidadãos. Os referendos são caros, necessitam de uma grande mobilização por parte da 

sociedade, quer física, quer económica. Partindo desta premissa, poderia sondar-se a opinião 

das pessoas sem recorrer a eleições que, na maior parte das vezes, resulta numa abstenção 

elevada.Estas ideias podem ainda ser exploradas para muitos outros fins, com desvantagens é 

certo, mas com um potencial de aplicações práticas que tornariam a burocracia muito mais 

leve e, a jusante, numa maior interligação entre os cidadãos e os poderes públicos que 

representam a sua vontade. E esse é, em última análise, o valor que mais vale a pena 

salvaguardar em Democracia. 

 

 

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

 

1. Criação de uma Identificação Informática (B.I. cibernético) de cada indivíduo. 

 

 

2. Atribuição de uma password a cada indivíduo para que em assuntos mais relevantes, o 

mesmo possa expressar a sua opinião. 

 

 

3.       

 


