
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 com 3º Ciclo EB de Tondela 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A nossa Recomendação vai no sentido de restaurar os valores perdidos da 1ª República, 

aqueles saídos da Revolução Francesa: Igualdade, Liberdade e Fraternidade. 

Consideramos que, actualmente, estes valores estão ausentes. 

Vivemos numa sociedade em que o lucro individual é o grande objectivo. Não há satisfação 

das necessidades da população. Sendo assim, perde - se a liberdade pública, a igualdade e a 

fraternidade. O lucro fácil,  para benefício próprio, parece hoje comandar a sociedade. 

E o Bem Comum?? O Bem Público, que a todos satisfaz?? Se não houver uma boa gestão da 

Coisa Pública, o que nos resta? Resta - nos o excesso de conformismo visível na falta de 

participação cívica de todos e, muito especialmente, de nós,  Jovens. 

O nº 1 do artigo 48º da Constituição da República Portuguesa diz "Todos os cidadãos têm o 

direito de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos públicos do país, 

directamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos". 

Nós sentimos que não estamos a exercer este direito. Com as nossas medidas pretendemos 

criar bases para uma nova Geração. Uma Geração com uma consciência cívica, já que 

participativa. 

 

 

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

 

1. Reformulação da disciplina de Formação Cívica nos Ensino Básico e inclusão da mesma 

disciplina no Ensino Secundário, de frequência obrigatória. 



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. 

A disciplina deve ser ensinada por Professores com formação especializada. 

 

 

2. Concretização de uma verdadeira Regionalização, que conceda maior poder político e 

decisor às Populações, com orgãos regionais ocupados por titulares que, obrigatoriamente, 

devem realizar formação em gestão da "coisa pública". 

 

 

3. Implementação de políticas de continuidade, que materializem um rumo para o País, 

aproveitando recursos naturais que são mais-valias na economia global, como por exemplo, a 

realização de investimentos nas energias renováveis e no turismo, incentivadores de uma 

cultura de modernidade que preserva o Passado, mas que, no Presente, prepara o Futuro. 

 


