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 de Nelas
Circulo: Viseu
Sessão: Distrital

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

A proclamação da República Portuguesa foi o resultado da revolução de 5 de Outubro de
1910, que naquela data pôs termo à monarquia em Portugal. Passámos, assim, a ser
governados por uma virtude republicana, uma virtude política, um sentimento que passa pelo
respeito às leis e pela devoção do indivíduo à colectividade.
Há 100 anos atrás com a implantação da República, o poder deixa de ser absoluto, os
cidadãos unem-se pelo bem comum. Os ideais republicanos conjugam-se com vista à
resolução de problemas que compreendem os interesses da nação. Tal como refere o Artigo
2.º da Constituição da República: “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade
da pessoa humana e na vontade popular empenhada na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.”
Assim, perante os desafios e necessidades da actual sociedade, propomos um República que,
mantendo os padrões tradicionais, se encontre voltada para o futuro, aliada a uma concepção
dinâmica e laica, que fomente a relação entre cidadãos e governantes, assegurando, deste
modo, os interesses do país. Desta forma, confrontados com uma sociedade cada vez mais
desinteressada e egocêntrica é vital que cada um de nós tenha consciência da necessidade
de agir em prol da comunidade. Não se trata apenas de votar ou pagar impostos, mas de agir,
intervir, ajudar, reivindicar, é também participar, criar, compreender que há um mundo fora da
nossa casa, do nosso trabalho e que necessita igualmente da nossa intervenção. O cidadão
deve ter um papel essencial, participativo e interventivo, fiscalizador e regulador da acção
social e política. Pondo em prática comportamentos social e moralmente responsáveis,
aprendendo como se tornar útil na vida e nos problemas que afectam as comunidades é
possível educar cidadãos conscientes, informados, influentes e activos na vida da comunidade
e responsáveis na sua acção cívica. Uma República onde todos se revejam dependerá assim,
de uma atitude empenhada e activa por parte dos cidadãos.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1.

Reforçar e divulgar, através dos meios de comunicação e das escolas, os ideais

republicanos promovendo assim a cidadania.

2. Promover a realização de referendos com vista a incentivar a participação dos cidadãos
nas decisões públicas.

3. Fomentar uma República moderna, através da promoção de um Estado mais laico, aberto
ao debate.

