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Identificação da Escola: Didáxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave
Circulo: BRAGA
Sessão: SECUNDÁRIO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

No ano em que se comemora o centenário da Implantação da República, faz todo o sentido
incentivar a reflexão e debate do tema “A REPÚBLICA”. Foi nosso propósito cumprir essa
intenção e, através da nossa participação no programa Parlamento dos Jovens, pretendemos
honrar a importância da nossa História e Património, assim como, dos direitos conquistados
nesse período. É urgente enaltecer os direitos conquistados com a República e reconhecê-los
como património inalienável do cidadão. Só assim pudemos fazer valer o verdadeiro sentido
da palavra REPÚBLICA - “coisa pública” - ou seja, valorizar o que diz respeito ao cidadão
comum, ao povo. É nossa intenção reactivar essas conquistas, através do incentivo à
participação cívica da população na vida activa política.
Segundo a Constituição de 1911, todo o cidadão tem o direito de escolher os seus
governantes. Mas, em Portugal as assembleias de voto não estão preparadas para que as
pessoas portadoras de deficiência possam votar sigilosamente – seria importante a criação de
boletins de voto em Braille para invisuais e rampas de acesso em todas as assembleias. Só
assim estariam asseguradas condições para que todos os cidadãos usufruíssem do direito a
exercerem os seus deveres cívicos em situação de igualdade. Só assim teríamos uma
sociedade justa e humana.
A abstenção crescente é um sintoma do desinteresse do cidadão comum face ao executivo
que o representa, motivado pela ausência de uma relação de proximidade entre eleitorado e
eleito. É necessário criar fóruns, workshops, conferências e espaços de interacção entre o
executivo e o eleitorado, de forma a promover a participação política do cidadão comum nas
tomadas de decisão em matérias que digam respeito ao país e à própria República. A
democratização dos partidos políticos e a redefinição do espaço público de participação
democrática surgem como propostas revitalizadores da qualidade democrática, permitindo um
maior envolvimento da sociedade civil nas tomadas de decisão.
É importante honrar a nossa História e Património, condições fundamentais para que
possamos conhecer melhor e entender o nosso passado, valorizar o presente e perspectivar o
futuro. Devemos, por isso, incentivar a socieda-de a conhecer e valorizar o património
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sociocultural português, através da descoberta dos monumentos portugue-ses, fomentando o
interesse pela arte e cultura, assegurando a manutenção desses locais, organizando visitas de
estudo, criando um cartão económico financiado pelas entidades locais.

Medidas propostas:

1.

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

“A coisa pública” como património inalienável do cidadão: o direito/dever de todos nós à

participação activa na vida politica do país, nomeadamente, os portadores de deficiência.

2. Valorizar o património sociocultural português.

3.

