
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 Egas Moniz 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

REPÚBLICA 

A sociedade política denominada de República ou Republicanismo é a ideologia segundo a 

qual uma nação é governada por um chefe de Estado indicado por métodos não hereditários, 

frequentemente através de eleições. É, por isso, algo que a todos nós pertence, é do interesse 

colectivo, e todos nos devemos preocupar em dar o nosso contributo para lutarmos pela " 

coisa pública" dando a dignidade que cada País merece. 

Normalmente, nesta forma de governo, o chefe é eleito pela população ou seus 

representantes, tendo o seu mandato um tempo limitado. Daí que, participação, seja a 

palavra chave. Para nós, República é a defesa da “coisa pública” é a nossa residência colectiva, 

onde queremos viver, onde temos direitos e deveres de cidadania a cumprir, que nos 

permitem viver no respeito pela pessoa humana, numa sociedade justa e solidária. 

Como Lusitanos que somos devemos, na nossa perspectiva, ser inconformistas e lutar por 

aquilo em que acreditamos, para podermos mostrar o valor da nossa raça que já nos edificou 

um império. Devemos mostrar a todos os Portugueses e ao resto do mundo o potencial que 

temos na essência de cada um. Por isso, a proclamação da República constituiu um momento 

importante da história nacional, tendo marcado profundamente a sociedade, as instituições e 

a cultura em Portugal, até aos dias de hoje.  

Herdeiros desse sentimento, vamos aproveitar esta oportunidade para aprofundar os valores 

e o ideário republicanos, em especial no que diz respeito à participação social e política e à 

promoção do progresso social, económico e cultural de Portugal.  

Neste sentido e interpretando o sentimento dos jovens de hoje, propomos: 

 

 

 



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. 

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

 

1. Novas leis para liberalização das drogas leves. 

O Estado iria aumentar as suas receitas, o tráfico iria quase desaparecer e consigo o crime a 

que muitas vezes está ligado; O uso medicinal e recreativo destas  plantas é infindável. O uso 

clandestino destas drogas, por sua vez, pode levar posteriormente ao uso de drogas mais 

pesadas.  

 

 

2. Novas formas de encarar e tratar a homossexualidade: 

Legislação actualizada para defesa dos direitos dos homossexuais visto que padecem de uma 

deficiência a nível hormonal que pode ser e deve ser tratada e orientada para que não 

ponham em causa a lei natural de procriar e de afirmação da espécie. 

 

 

3. Promover um Programa de Sensibilização da população portuguesa para que não exerça 

pressão, nem reprima a orientação homossexual, nem os consumidores de drogas leves, de 

forma a todos exercerem os direitos cívicos de uma verdadeira República. 

 


