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Identificação da Escola: EXTERNATO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS (TORTOSENDO) 

Circulo: CASTELO BRANCO 

Sessão: 20 DE JANEIRO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Numa altura em que a política assume a si, não raras vezes, as vestes de um clientelismo 

partidário, no mínimo questionável, no lugar da apologia do real interesse nacional, não é de 

estranhar, da parte do eleitorado, um certo descontentamento em relação à forma como os 

destinos da nação têm sido conduzidos, no decurso destes últimos anos. Nos mais variados 

sectores de actividade grassa a dúvida quanto ao papel que nos cabe desempenhar, no xadrez 

geopolítico da ordem do dia, designadamente no mosaico europeu. Os problemas estruturais 

de longa data permanecem por resolver, apesar de sobejamente rebatidos em infindáveis 

análises. Continuam a faltar maestros e empreendedores que assumam as rédeas do 

comando. A formação e a instrução, por seu lado, vivem, também elas, momentos delicados. 

Todavia, o legado destes cem anos não pode deixar-nos esmorecer. O caminho tem 

forçosamente de ser desbravado e caberá aos jovens, como nós, a hercúlea tarefa de assumir 

compromissos e liderar esta mudança imperiosa que todos desejamos. Precisamos, por isso, 

de edificar uma República mais madura e, por isso mesmo, mais exigente, quer da parte da 

sociedade civil quer da parte dos próprios representantes em que delegamos o poder 

decisório. Temos de vesti-La com novos trajes éticos; temos de reeducá-La para que os seus 

digníssimos membros a honrem com as insígnias alvitradas pelos pais fundadores; temos de 

instaurar um novo tecido societal, em especial, junto dos mais novos, com uma textura 

adequada à demanda do pós-modernismo vigente; urge que estimulemos o associativismo e 

o aparecimento de novos movimentos de cidadania, para assim insuflarmos, na sociedade 

civil, um novo espírito democrático mais apurado e adulto; urge, sobretudo, que sejamos um 

novo Nós, local e global, de mãos dadas e arregaçadas dispostos a lutar em prole da 

construção de um país, capaz de vencer os desafios impostos pela vociferante globalização, 



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. 

na redescoberta arguta da nossa ancestral identidade. Oiçamos os poetas e façamos das suas 

doutas prelecções em verso, a nova prosa desta ainda embrionária res publica. Deste modo e 

ao colocarmos o acento tónico na reanimação da ética e dos valores republicanos, hasteando, 

bem alto, a bandeira da Educação, a Política poderá volta a ocupar o seu lugar natural: o 

serviço do bem comum. 

 

 

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

 

1. Criação de uma nova Área Curricular Transdisciplinar, na esteira da Formação Cívica 

actualmente ministrada, a iniciar no Segundo Ciclo, destinada a fomentar uma visão 

humanista integrada da Cultura e da Ciência, em geral, onde a componente "Justiça e 

Soberania" assumisse um lugar de relevo na iniciação à vivência da cidadania, e direccionada 

para o ressurgimento gradual da Ética na Política, por via de uma sociedade civil mais atenta e 

participativa. Neste quadro, a realização de um Referendo Nacional Escolar anual, em 

articulação com o presente Concurso "Parlamento dos Jovens - Secundário", e a estruturação 

de uma Plataforma Digital de Cidadania, para a divulgação dos movimentos associativos e de 

cidadania existentes, passariam a funcionar como os dois grandes estímulos à participação 

cívica efectiva das camadas mais jovens.  

 

 

2. Alteração do actual sistema de repartição de mandatos do Hemiciclo para um sistema 

misto, mais permeável às diferentes sensibilidades da sociedade civil, onde coabitem: um 

círculo nacional de deputados, em número de cento e setenta; um círculo nacional de 

deputados eleitos em círculos uninominais, em número de cinquenta e cinco, que viabilize a 

eleição de candidaturas independentes; e um grupo de "Deputados de Causas", em número 

de cinco, a emergir, em regime rotativo e em concertação com a agenda da Assembleia da 

República,  do seio dos movimentos associativos e de cidadania, em representação de grupos 

de cidadãos organizados, especialmente, minoritários. De notar que a inclusão de sessenta 

deputados em condições diferentes das habituais, exigiria uma recolha prévia de assinaturas e 

uma submissão das candidaturas à apreciação crítica. 
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3.       

 


