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Identificação da Escola: Escola Secundária de Gago Coutinho
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Portugal é um dos países mais antigos do mundo, independente há quase 900 anos, e
durante cerca de oito séculos viveu em monarquia, à semelhança da maioria dos países
ocidentais, que apenas começaram a despertar para o fenómeno Republicano a partir do
século XVIII.
Nessa altura, a França de Napoleão Bonaparte foi a pioneira neste novo modelo político,
baseado nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, que apenas no final do século
XIX chegaram em força ao nosso país, culminando com a implantação da República a 5 de
Outubro de 1910.
No ano em que se comemora o centenário da República, é fundamental relembrar estes feitos
que traçaram um novo rumo na história do país. Porém, urge sobretudo identificar e debater
os desafios com que a República Portuguesa actualmente se vê a braços.
É neste sentido que a Escola Secundária de Gago Coutinho vê no crescente alheamento dos
cidadãos portugueses face à actividade política um dos entraves primordiais à plena
concretização da nação, patente nos resultados eleitorais sucessivamente marcados pela
abstenção.
Esta desmotivação da generalidade da população tem-se acentuado devido à massiva
burocracia que arreda os cidadãos do centro de decisão do futuro do país e, por outro lado, ao
descrédito de que as instituições políticas têm sido alvo.
Face a este cenário, e tendo em conta que os ideais republicanos assentam numa
participação activa dos cidadãos na actividade política, é necessário colocar à disposição dos
mesmos os meios que lhes permitam, de uma forma simples e eficiente, fazer valer as suas
opiniões. Neste contexto, a Internet pode desempenhar um papel fulcral nessa integração dos
cidadãos na vida política do país.
Paralelamente, como forma de devolver à política o estatuto de “uma das mais nobres
actividades humanas”, há que atribuir aos deputados o direito de se expressarem livremente,
descolando-os dos interesses da máquina partidária. De acordo com a própria Constituição da
República Portuguesa, “os deputados representam todo o país” e, como tal, não podem ficar

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.

reféns das decisões tomadas unilateramente pelos dirigentes partidários e indiferentes à
opinião pública.
Seguindo esta linha de aproximação dos cidadãos aos órgãos de soberania, o 5 de Outubro
constitui uma oportunidade para atribuir particular ênfase à colaboração entre cidadãos e
poder político, fazendo com que os últimos, como representantes dos primeiros, sejam parte
activa na resolução dos problemas com estes que se debatem no dia-a-dia.
Em suma, numa conjuntura económica e social frágil como a que o país atravessa, o ideário
republicano é mais do que pertinente: a construção de uma nação mais democrática,
moderna, livre e igualitária passa pelo contributo de todos, cidadãos e agentes políticos, nas
decisões que irão determinar o futuro do país. A renovação da relação entre os portugueses e
as instituições políticas afigura-se assim como um elemento chave para o progresso do
país.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um fórum na Internet onde os cidadãos possam participar activamente na
política, discutindo ideias e formulando propostas de leis. Posteriormente, estas seriam
votadas pelos utilizadores registados e, tendo obtido a maioria dos votos, seriam submetidas à
consideração do Governo. Este teria que emitir obrigatoriamente o seu parecer acerca das
mesmas, aprovando-as ou, se assim o entendesse, rejeitando-as.

2. Proibição da imposição da disciplina de voto aos deputados por parte dos partidos
políticos.

3. Dinamização de actividades cívicas de natureza social e ambiental (como seja a recolha de
lixos, o apoio aos idosos, a distribuição de alimentos e vestuário aos mais carenciados, entre
outras), no âmbito das comemorações do 5 de Outubro. Estas contariam nomeadamente com
a intervenção de deputados, que organizariam um conjunto de iniciativas com o apoio das
populações das regiões pelas quais foram eleitos, no sentido de prestarem um contributo
conjunto para a mitigação dos problemas que as afectam, promovendo uma atitude cívica
mais activa por parte dos cidadãos.

