
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 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

Circulo: COIMBRA 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Com um século de história em Portugal, a República é indubitavelmente um dos regimes 

políticos mais completos de sempre. Contudo, é imperativo que antes de ser um regime, a 

República esteja consubstanciada num ideal e numa opção ética, que seja a utopia de uma 

sociedade renascida da corrupção, dos escândalos, dos privilégios e da decadência mental. 

Não obstante a completa e coerente ideologia da República, a sua estrutura apresenta ainda 

algumas falhas, quer a nível prático, quer a nível teórico. É nosso dever, enquanto cidadãos, 

formar mentalidades novas e livres de forma a salvaguardar um país naufragado na inércia da 

passividade. É por esse motivo que propomos medidas de reforço à participação cívica dos 

cidadãos portugueses, que irão resultar no cumprimento de um dos principais apanágios do 

ideário republicano: uma cidadania responsável e livremente expressa. “Portugal é uma 

República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e 

empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária” – o primeiro artigo da 

constituição da República é o ponto de partida para este tema. Através da substituição de 

círculo eleitoral plurinominal pelo círculo eleitoral uninominal, a república portuguesa 

promoverá a aproximação dos deputados com o povo, com o fim de fomentar uma maior 

responsabilização e participação de voto por parte do eleitorado. Assim, o sufrágio ganha 

qualidade. Relativamente à segunda proposta, entendemos a Justiça como a área mais 

importante de uma república que se diz efectivamente “ justa e livre”. Os casos de falta de 

eficácia/coerência no sistema judicial, invadem as nossas casas através da comunicação 

social. As iniquidades do sistema judicial promovem a desacreditação de uma justiça que só é 

implacável em determinadas situações. Sendo preciso alterar esta situação com frontalidade, 

propomos uma total revisão com possibilidade de alteração à legislação portuguesa no que 

diz respeito à área penal. Não com menor importância surge a Educação. Consideramos que o 

desinteresse dos jovens na área da política é um grave problema. Por isso propomos que, 

também os jovens cidadãos, se integrem na política nacional de maneira a desenvolverem um 

sentido crítico fundamental na sua vida e assim resistirem criticamente a toda a forma de 

imposição. É urgente revolucionar a área de Educação no sentido de promover a 

consciencialização das gerações vindouras. 39,4 % foi o valor referente à abstenção nas 

últimas eleições legislativas – muito se pode supor e discutir acerca da verdadeira justificação 
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de tais percentagens que mancham o nosso país. Uma possível explicação será a falta de 

formação do povo português neste âmbito – algo que não só o torna menos participativo mas 

também mais vulnerável a qualquer tipo de manipulação. Assim, consideramos pertinente a 

introdução de uma disciplina que acompanhe o progresso académico do aluno, fornecendo-

lhes bases que possibilitem a compreensão e reflexão da política nacional e internacional. 

Assim, as nossas propostas vão de encontro a temas de Educação, Direito constitucional, 

tripartição dos poderes e sistema eleitoral de tal forma que a quimera de uma sociedade 

“livre, justa e solidária” seja muita mais do que uma ilusão impalpável.  

 

 

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

 

1. A substituição do actual círculo eleitoral plurinominal pelo círculo eleitoral uninominal. 

 

 

2. A revisão geral com eventual alteração à legislação portuguesa na área penal/criminal.  

 

 

3. Substituição, a partir do 2º ciclo, de um dos tempos semanais – numa das áreas curriculares 

não disciplinares – por um tempo lectivo referente à politica nacional e ao debate temático 

tendo por base a filosofia infantil. 

 


