
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 Alves Martins 

Circulo: Viseu 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

   O legado da 1.ª República subsiste até hoje na alma portuguesa, apesar da sua efemeridade. 

A Revolução de 5 de Outubro mobilizou os portugueses para a primeira tentativa de 

implementação de um regime republicano parlamentar assente nos ideais de liberdade e 

igualdade. Este marco, duplamente histórico e integrante do espírito português, representa o 

fim de uma monarquia com 767 anos. Por estas razões, a celebração do centenário da nossa 

República torna pertinente, adequado e ajustado o debate sobre a situação do actual sistema 

político e cívico. Decidimos, então, elaborar três propostas orientadoras de reflexão, como a 

seguir se apresenta. 

   Participação cívica e política - O canal representativo da Assembleia da República deve ser 

acessível a toda a população, sem a discriminação que tem por base o poder aquisitivo dos 

cidadãos. Logo, a ARtv deve tornar-se um canal de antena aberta e não apenas disponível 

através de televisão por cabo. Deve-se também proceder à reestruturação da sua grelha de 

programas, através da criação de programação destinada a todos os escalões etários e não 

apenas ao público adulto (como, por exemplo, a criação de desenhos animados de curta 

duração com exemplos de participação cívica e política). Sugerimos ainda a criação de um 

programa de exploração de conceitos semelhante ao “Cuidado com a Língua” apresentado na 

RTP1, de forma a eliminar os tempos sem emissão. 

   Ética Republicana - Sendo o Estado português, por definição, laico, não deveria incluir no 

currículo do seu ensino público qualquer tipo de disciplina ligada a qualquer culto religioso, 

que deverá ser da exclusiva responsabilidade das instituições ligadas à religião. Propomos, 

então, a extinção da Educação Moral e Religiosa Católica e respectiva substituição por uma 

disciplina de conteúdos ligados ao civismo e à ética republicana. Queremos destacar que esta 

medida não tem o intuito de se apresentar como anti-religiosa, mas pretende sim 

implementar uma sociedade mais justa e equilibrada, como defende o Estado laico instituído 

com a Constituição de 1911. 

   Reforço da Identidade Nacional - Um país sem cultura é um país sem identidade. Apesar de 

Portugal ser uma nação profundamente cultural e criativa, é necessária a dinamização do 
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sector. Uma boa forma de promover as diversas produções artísticas seria a organização de 

um festival itinerante, descentralizado (comportando todo o tipo de produções artísticas 

nacionais), acompanhado por uma redução do IVA para 5% em todos os produtos culturais 

(como acontece com os livros).           

 

 

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

 

1. Conversão do canal representativo da Assembleia da República (ARtv) num canal de sinal 

aberto, com alteração da respectiva grelha programática e consequente criação de programas 

atraentes para as camadas mais jovens, tendo em vista cativar todas as faixas etárias e classes 

sociais para a vida política. 

 

 

2. Exclusão das disciplinas de religião do currículo escolar público, sendo que a formação 

religiosa ficaria exclusivamente como missão das várias instituições religiosas. Sugerimos a 

substituição daquelas por aulas de conteúdos relacionados com civismo e ética republicana, 

que consideramos fundamentais na construção do carácter de qualquer jovem. 

 

 

3. A cultura portuguesa é, muitas vezes, por todos esquecida e desprezada, envolvida numa 

filosofia pessimista e derrotista. É necessária a divulgação de todas as formas de cultura lusa, 

torná-las acessíveis a todos e, assim, levantar a moral nacional, através da organização de um 

festival que divulgue todos os tipos de trabalho artístico português; por outro lado sugerimos 

a redução do IVA em todos os produtos culturais para 5%.      

 


