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/3 S. Pedro
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

O vocábulo ‘República’ deriva do latim “Res publica,”coisa pública, cujo representante
máximo para governar o país é eleito de uma forma livre e democrática pelos seus
concidadãos, conferindo-lhes o gozo dos três princípios oriundos dos ventos da revolução
francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
É precisamente esta trilogia de valores defendida pelos Republicanos em 1910, que
segundo o nosso ponto de vista, está “afastada” do nosso quotidiano e que é urgente que
seja acessível a todos os portugueses. Efectivamente, todos os cidadãos têm a mesma
dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém poderá ser privilegiado ou beneficiado no
que toca a sexo, raça, religião, condição e orientação social.
Como Cidadãos Republicanos, todos temos o direito de, livremente e sem dependência de
qualquer autorização, desde que não ponhamos em causa a segurança do Estado, uma vez
que existe a liberdade de expressão, nos constituirmos em associações para manifestarmos o
nosso descontentamento ou, até, promover determinadas acções que defendam os nossos
ideais de cidadãos.
Contudo, na sociedade em que vivemos, por vezes, sentimos o atropelo aos mais elementares
direitos de cidadãos. Muitos dos problemas económicos, sociais, educacionais e até culturais,
seriam minimizados se houvesse uma maior formação política e jurídica de todos os cidadãos.
Infelizmente, verificamos que, na actualidade, tem havido um número de comportamentos
que eticamente são reprováveis, tanto por parte de alguns políticos, de alguns economistas,
de alguns deputados, como de alguns gestores da causa pública. Infelizmente estes
comportamentos não têm correspondido às exigências do exercício adequado em servir a Res
publica e, como “o complemento necessário da liberdade, que a faz viver e frutificar, é a
República”, achamos que todos os cidadãos deviam estar preparados para participar na Vida
Cívica e engrandecer a República Portuguesa.
Face aos pressupostos anteriores e dado que são os jovens que, futuramente, serão os
responsáveis pelo destino da nossa República, entendemos propor as seguintes medidas:
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Possibilidade de todos os jovens do ensino secundário, futuramente, adquirir

conhecimentos e competências básicas sobre a actividade e prática política que, mais tarde,
poderão aplicar e desenvolver no nosso país.

2. Incrementa r, no Ensino Secundário, no âmbito da disciplina de Filosofia, um capítulo que
aborde alguns conteúdos sobre o funcionamento do Estado Português e os valores vigentes
na Constituição Portuguesa, transmitindo desta forma, um conjunto de informações que
permitam que qualquer jovem, num futuro próximo, seja um actor de mudança de hábitos
censuráveis socialmente e se dedique, exclusivamente à Res publica.

3.

