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: Externato Nossa Senhora de Fátima
Circulo: Guarda
Sessão: Escola

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 República é oportuno contribuir para o seu
melhoramento em proveito de todos nós, como cidadãos portugueses, relembrando
princípios fundamentais que, nalgumas circunstâncias, aparentam estar esquecidos.
São raras as situações em que se faculta ao cidadão a oportunidade de participar nas decisões
políticas. A participação resume, na maioria dos casos, à eleição. Sendo importante, a
democracia representativa precisa cada vez mais de dar espaço e influência à democracia
participativa.
A igualdade e a justiça são ideais republicanos. No sentido de os melhor garantir a todos os
cidadãos portugueses, é conveniente basearmos no mérito a organização social e política,
através da meritocracia. Esta, proporciona maior justiça, uma vez que as distinções não se dão
por sexo ou raça, nem por riqueza ou posição social, entre outros factores biológicos ou
culturais, nem mesmo em termos de discrição positiva.
Nos Princípios Fundamentais, o artigo 9º, alínea f, refere a importância de “assegurar o ensino
e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua
portuguesa”. A intenção de implementação do Acordo Ortográfico traduz-se numa total
oposição ao citado. O português de Portugal está a ser submetido a inúmeras influências dos
povos colonizados por nós, os colonizadores. Será isto o mais acertado? Coloca-se, ainda, a
questão de que o Acordo nos permite a tentação de pensar que escrever bem ou escrever
mal deixou de ser uma questão de cultura, mas de número de pessoas.

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. Criar mecanismos que estimulem e incentivem a participação activa dos cidadãos –

democracia participativa.

2. Estimular a organização social e política fundada no mérito.

3. Reforçar o respeito pela Língua Portuguesa e reavaliar o Acordo Ortográfico.

