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Identificação da Escola: Colégio Luso-Francês
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

VAMOS RENOVAR A REPÚBLICA
A República portuguesa comemora os cem anos. A 5 de Outubro de 1910, uma insurreição
planeada com o apoio do exército, culmina com a proclamação do Novo Regime, da varanda
da Câmara Municipal de Lisboa.
O advento da República era visto por membros influentes da sociedade portuguesa, como
oportunidade única, para a adopção dos valores republicanos essenciais como Liberdade,
Igualdade e um Estado de Direito representativo de todos os cidadãos.
Os movimentos sociopolíticos de oposição à monarquia pretenderam devolver ao povo a
soberania, expressa em eleições livres e plurais.
Contudo, cem anos volvidos, os ideais da República, ainda, estão verdadeiramente por
cumprir, já que, hoje em dia, constatamos um sentimento de desprestígio de um Parlamento
que mais parece servir os interesses dos Dirigentes partidários do que os ansiados interesses
dos eleitores.
Assistimos a “jogos políticos” incompatíveis com um saudável funcionamento das instituições
em que as “máquinas partidárias” servem interesses, tantas vezes obscuros…!
A degradada imagem que o cidadão tem dos políticos mina a confiança nas instituições e
prejudica a sua eficácia comprometendo a desejável mudança prometida há cem anos e, de
novo, reiterada após Abril de 74!
Esta comemoração coincide com um pesado clima de descrédito no Regime, pelo que, se
torna impreterível não adiar mais uma enérgica e voluntarista acção tendente à renovação da
Esperança a que todos os cidadãos aspiram, na expectativa de que os seus anseios se possam
concretizar.
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De entre numerosas medidas que poderíamos propor, destacamos as que se seguem:
- Alterar a Lei eleitoral para a Assembleia da República contemplando dois tipos de círculos;
- Flexibilizar a disciplina partidária;
- Alterar o actual sistema de moção de censura

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

1. Alterar a Lei eleitoral para a Assembleia da República contemplando dois tipos de círculos:

um, uninominal em que os candidatos respondam directamente perante os seus eleitores;
outro, um círculo nacional de candidatos eleitos em listas partidárias de cem deputados, cada
um.
Esta medida visa, principalmente, aproximar os eleitos dos eleitores. Com a criação dos
círculos uninominais cada eleitor saberá, em concreto, em quem vota para seu representante
na Assembleia da República podendo responsabilizá-lo, directamente. Paralelamente é
exigido aos eleitos um maior sentido de responsabilidade, uma vez que, respondem não s
direcções partidárias, mas a eleitores.

2. Flexibilizar a disciplina partidária;
Com esta medida visa-se o aprofundamento da democracia em sede própria. Deixarão de ser
os interesses das organizações políticas a determinar o sentido do voto dos Deputados para
que estes possam votar de acordo com a sua consciência e compromissos assumidos com os
seus eleitores.

3. Alterar o actual sistema de moção de censura de modo a que, os partidos da oposição que
a apresentem tenham previstas alternativas de governo.
A moção de censura positiva destina-se a obstaculizar e impedir “jogos políticos”. Com a
obrigação da apresentação de um governo alternativo para os deputados que promovam tais
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Concluindo: É necessário e urgente “reabilitar” a República, recuperar os seus valores e
chamar os cidadãos, designadamente os mais jovens, à participação e corresponsabilização na
vida democrática e actividade política.
A REPÚBLICA É DO POVO E É AO POVO QUE PERTENCE CUMPRI-LA.

