
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: Colégio São Martinho 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Antes de ser uma forma de governo, a República é um projecto de cidadania. É este o sentido 

com que deve ser celebrada a República: como ideal ético, como modelo das virtudes cívicas 

de dedicação leal ao País e do governo pelo mérito. 

Os cem anos da República devem, de resto, ser um motivo para que nos mobilizemos em 

torno de desígnios que são da colectividade como um todo. 

O pluralismo é um ideal republicano e, por isso, também aqui o pluralismo deve ser 

respeitado. A República não representa o triunfo de um grupo sobre outro. O espírito 

republicano, porque nasceu justamente para acabar com privilégios, não tem proprietários 

exclusivos nem protagonistas privilegiados. 

Mais do que em torno de ideologias ou formas de ver o mundo, é no universo dos valores e 

das virtudes éticas que a República deve ser celebrada, porque é aí que reside a sua 

essência, a sua perenidade. 

 

 

 

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

 

1. Criação de círculos uninominais para aproximar eleitores de eleitos. 

 

 

 

2. IReforço da fiscalização da actividade pública por parte dos cidadãos, através do reforço da 

sua representação nos órgãos de poder. 
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3. Disponibilização on-line de todas as actividades desenvolvida por todos os eleitos e 

nomeados para cargos de nomeação politica. 

 


