
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 Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal 

Circulo: Leiria 

Sessão: Escolar  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os ideais republicanos pretendem modificar o regime anterior, ou seja, o regime monárquico.  

Os ideais básicos associados ao regime republicano foram de origem Iluminista: Democracia, 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

Com eles, se conseguiria o progresso e a evolução social. 

Um dos princípios republicanos diz-nos que ninguém deve adquirir nem manter de modo 

vitalício um cargo, posição ou direito pessoal. É claro que a consequência directa é que o 

regime político – monarquia, não poderia continuar.  

Para melhor se conseguir a transformação social que os valores republicanos também 

apresentavam, deve-se ter como essencial a igualdade de todos os cidadãos – direitos e 

deveres iguais e igualdade perante a lei.  

Para afirmar e melhor concretizar a igualdade dos cidadãos e a participação destes na vida 

pública, há ainda algum caminho a percorrer, medidas a tomar. 

 

 

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

 

1. Face à elevada abstenção nas eleições democráticas, que certamente significa afastamento 

dos cidadãos da vida pública, deveria, mesmo que fosse como medida transitória, tornar 

obrigatório o voto em eleições e referendos. 
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2. Sendo que a educação é uma das condições mais importantes para a efectiva igualdade dos 

cidadãos e que para algumas famílias a educação representa um custo às vezes difícil de 

suportar, veja-se o preço dos livros por exemplo, deveria tornar-se totalmente gratuita a 

escolarização dos jovens até ao 12º ano.  

 

 

3. O municipalismo é uma forma da descentralização administrativa necessária. A 

proximidade aos cidadãos permite melhor identificar e resolver os problemas locais, mas 

também permite que as populações em cada local tomem conta dos assuntos que mais os 

preocupam e participem na sua resolução. Deve-se assim, aumentar as competências das 

autarquias locais – municípios, com os fundos para tal necessários e dividir o país em regiões 

administrativas. 

 


