
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 Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte 

Circulo: Leiria 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É neste ano de 2010 que, juntos, comemoramos o centenário da República Portuguesa, a 

substituição do regime monárquico pelo regime republicano. Esta não foi um risco, nem uma 

aventura, mas sim, um idealismo profundo e determinado que arrancou Portugal para novos 

destinos. 

A palavra República perspectivou um futuro de grandeza nacional, cimentou princípios de 

democracia e de liberdade. 

Em 1910, a propaganda republicana fortaleceu a consciência cívica da Nação. A nossa 

participação cívica não pode, nem deve, ficar reduzida ao momento do voto. É preciso 

envolver toda uma sociedade! 

Os estudantes deram para o advento do novo regime um valioso contributo. Actualmente os 

jovens estão um pouco afastados e despreocupados com a vida cívica, urge mobiliza-los de 

forma a reactivar os princípios da República, igualdade, fraternidade e liberdade e garantir 

que estes se mantenham como os ideais subjacentes ao nosso desenvolvimento. 

A mobilização dos jovens para os ideais republicanos e para uma participação mais activa na 

sociedade, passará sempre por uma aposta na sua educação, que hoje não se restringe 

apenas à escola, pois passa também pela influência dos meios multimédia (televisão, 

internet,…). Meios estes que ocupam cada vez mais um papel de destaque na sociedade 

actual, fazendo, por isso, todo o sentido que tiremos deles o máximo proveito na formação da 

nossa juventude sempre motivada para a aprendizagem através dos novos meios que a 

sociedade lhes apresenta. 

Cem anos após a implantação da República, um dos princípios sempre defendidos, a 

igualdade, continua ainda longe de se transformar numa realidade no nosso país, situação 

esta que põe em causa, neste momento, a sustentabilidade do nosso regime democrático. A 

forma como os processos se arrastam na justiça e a imagem passada para fora, pela 

comunicação social, de uma justiça que condena os mais frágeis, absolve os mais poderosos, 
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de políticos que nomeiam para cargos públicos pela cor partidária e não pela qualificação e 

competência, formam na sociedade um sentimento de injustiça que revolta o povo 

português, pondo em causa o próprio funcionamento das instituições democráticas. Por outro 

lado, a equidade passará também por uma verdadeira igualdade de oportunidades ao nível da 

educação, não só na escolaridade obrigatória, já adquirida, mas também ao nível do ensino 

superior, o que permitirá aumentar a competitividade do país face aos desafios que lhe são 

constantemente colocados pelas frequentes mutações na comunidade internacional, em que 

nos inserimos. 

 

 

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

 

1. Face à constante rotação de nomes que existe, ao nível de cargos públicos e mesmo na 

administração de empresas públicas, sempre que há mudança de governo, propomos que 

haja uma redução de cargos de nomeação política, em favor de concursos transparentes, de 

forma a que as pessoas que ocupam os cargos políticos o façam fruto da sua competência e 

qualificação e não por decisões menos claras. 

  

 

 

2. Tornar o ensino superior acessível a todos os portugueses, de forma aumentar a 

qualificação do país e permitir que todos, independentemente da sua condição 

socioeconómica, possam ter acesso a um ensino que permita, no futuro, ultrapassar as 

dificuldades por que passa uma grande franja de portugueses. Para a concretização desta 

medida propomos que haja uma redução significativa do valor das propinas do ensino 

superior e que seja alargado o escalão de rendimento que permite a isenção de propinas. 

 

 

3. A utilização dos meios multimédia para a formação dos jovens, no espírito dos ideais 

republicanos, utilizando a televisão, através da criação de um programa atractivo, e a internet 

com a criação de aplicações interligadas com a discussão de temas e valores da actualidade, 
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presentes em diversos fóruns, que sejam mobilizadores para os jovens.  

 


