
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 Aveiro 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Uma República de Proximidade. 

República, como a origem epistemológica indica Res publica, ou seja, a coisa pública. Nas 

comemorações dos 100 Anos da República convém falar dos próximos anos, por que a 

República, é feita de passado e presente, mas acima de tudo representa um futuro em que as 

igualdades cada vez mais serão conquistadas e partilhadas por todos, já que 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. 

Assim sendo, nunca fez tanto sentido, como nos dias que correm, em aproximar a república 

dos cidadãos. Neste tempo das novas tecnologias, em que o mundo encontra-se à distância 

de um clique, podemos também reaproximar os políticos e as suas decisões daqueles que 

serão os beneficiados das mesmas. Com a Internet, plataformas como o Facebook, Twitter ou 

Hi5, podem ser usadas nesta transmissão de informação, através de páginas dos partidos 

políticos, deputados, órgãos institucionais que consigam segmentar a sua informação, bem 

como potencializar uma maior participação de todos os agentes que compõem uma República 

saudável. O governo com programas como o E-escolas conseguiu introduzir o computador e a 

internet em casas de muitos portugueses, potencializando um salto tecnológico que pode 

também impulsionar o reaproximar dos cidadãos dos seus representantes. 

Fazendo uma análise das últimas eleições realizadas em Portugal, podemos chegar a uma 

conclusão evidente: a abstenção cresce, actualmente ronda os 40%, e com isso, o 

afastamento das pessoas daquilo que acontece à sua volta.  

Para nós, este é o grande desafio da República. Torna-la novamente pública e discutida por 

todos os cidadãos. 

 

 

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



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. 

 

1. Em primeiro lugar uma “República de proximidade”: aproximar a governação dos cidadãos, 

numa óptica de transparência e participação. Potenciando a criação de uma plataforma 

informática onde fosse possível a cada cidadão ter acesso à alocação financeira de recursos 

advindos dos impostos. Por um lado, permitiria concretizar o destino das verbas públicas ao 

nível do Distrito/Concelho/Freguesia, por outro obrigaria a uma maior transparência nas 

contas públicas e na justificação da repartição de verbas. Ao nível prático tal obrigaria a 

Administração Central a justificar as verbas e o seu destino, por outro a monitorização, por 

parte dos cidadãos, em tempo real, levando a que efectivamente se saibam os valores 

investidos em cada equipamento/acção concreto.      

 

 

2.  Considerando o reflexo das últimas eleições, no que respeita à crescente abstenção, 

propõe-se uma reflexão sobre a participação cívica em actos eleitorais. Para tal, e no sentido 

de dinamizar a cidadania e o esclarecimento geral das populações, propõe-se a criação de 

comissões parlamentares, ou outras, com o firme objectivo de aproximar a informação e a 

democracia dos cidadãos “reais”, promovendo o interesse pela vida política e pública. Tal 

passaria pelas escolas, pela realização de sessões públicas de carácter local e associativo com 

o objectivo de ir ao encontro dos ideais de Abril adaptando-se as informações e abordagens 

às necessidades diversas dos cidadãos.      

 

 

3.       

 


