
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 EB 2,3/S Engº Dionísio Augusto Cunha, Canas de Senhorim 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Fundamentação da medida 1: O ideal democrático republicano traduz-se na soberania da 

vontade popular. Ora, sabemos que o actual sistema de eleição dos representantes do povo, 

condicionado em grande medida pelos interesses das máquinas partidárias, só ilusoriamente 

faz corresponder essa vontade aos interesses dos deputados eleitos, tão deslumbrados com o 

poder que se esquecem muitas vezes daqueles que deveriam representar. Urge portanto 

revitalizar a democracia no seu sentido mais pleno, criando mecanismos de participação 

directa dos cidadãos na decisão sobre os seus próprios destinos. 

Fundamentação da medida 2: Ao longo dos anos temos assistido a um desenvolvimento 

desequilibrado, desigual do nosso país: o grosso dos investimentos concentra-se no litoral, 

especialmente na região de Lisboa e do Porto. O investimento no interior fica-se por projectos 

mais ou menos acanhados ou em auto-estradas que, se não acompanhados por outros que 

façam valer a pena fixar as pessoas, levam-nas mais do que as trazem. Uma República que 

coloca os seus cidadãos em escalões desiguais de bem-estar não pode alardear-se de ser justa 

na repartição das oportunidades, solidária, democrática.      

 

 

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

 

1. Medida: Distribuição efectiva dos dinheiros destinados ao desenvolvimento estruturante 

do país – quer os vindos da UE, quer do Orçamento de Estado – por quem mais precisa deles: 

o interior pobre, abandonado, desertificado, cada vez mais distante do litoral rico – ou pelo 

menos remediado - e cosmopolita. Concretamente, no caso da região de Viseu, salientamos 

três projectos fundamentais: a ligação a Coimbra por auto-estrada, a construção de uma linha 
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férrea – se não para o TGV, pelo menos o Ramal que ligue a cidade à linha da Beira Alta – e a 

criação de uma universidade pública. 

 

 

2. Medida: Criação de sessões parlamentares especificamente destinadas a ouvir os 

problemas, as reflexões, as propostas de medidas de cidadãos em nome individual ou de 

grupos de cidadãos. Os oradores populares, previamente seleccionados tendo em conta a 

relevância das intervenções e/ou a quantidade de subscritores que apoiariam as suas 

propostas, dirigir-se-iam ao plenário e teriam a garantia de a sua voz ser ouvida, pelo menos 

ao nível das Comissões Especializadas, que se reuniriam para analisar a pertinência dessas 

propostas. 

 

 

3.       

 


