
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 Profissional de Odemira 

Circulo: Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O nascimento da República envolveu um contexto histórico que já há muito deixava entrever 

um triste desfecho para a Monarquia. 

Desde a guerra civíl que opôs absolutistas a liberais, a decadência da Monarquia era notória, e 

nem a adopção da Carta Constitucional pôde atenuar as diferenças que se continuaram a 

sentir entre os poucos privilegiados e os muitos desamparados.  

A República surge, mais do como uma reforma de sistema político, como um grito social por 

igualdade, um grito prontamente sufocado pelos mesmo clima que se continuou a sentir logo 

após o golpe de 5 de Outubro de 1910. 

Cedo a República se mostrou tão utópica nas suas propostas como falível na sua 

concretização. O rotativismo político manteve-se, os problemas adensaram-se. 

Paradoxalmente, a melhor fase da República surge aquando da ditadura - ironia, um sistema 

que visava a liberdade ter o seu apogeu durante a privação da mesma. 

Surge o golpe de Estado de Abril de 74, de novo a esperança original: igualdade, progresso, 

justiça. 

Trinta e cinco anos volvidos, o mesmo desânimo, as mesmas razões. 

É necessário repensar o modelo republicano à luz do século XXI. Cem anos encerram a dura 

contradição de um sistema político que conheceu o seu apogeu precisamente durante a sua 

fase mais negra. Repensar o modelo republicano à luz do século XXI significa adaptá-lo às 

necessidades dos novos tempos.  

É necessário repensar a República. Ou talvez que não seja a República a ser repensada, mas os 

políticos e as políticas que a conduzem. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Propomos uma alteração ao processo eleitoral no sentido em que seja obrigátória a 

inserção de um ratio de elementos de cada partido em cada Governo, de acordo com a 

percentagem de votos. Governos de participação multi-partidária eliminarão as oposições 

"porque sim", e motivam um maior envolvimento dos partidos no objectivo principal: o 

progresso do país. 

 

 

2. Propomos uma redução do número de deputados na Assembleia da República. 

consideramos que esta redução não só traduziria para o povo um maior sentimento de 

equidade política, como também agilizaria o processo democrático. 

 

 

3. Uma República que foge aos seus compromissos não o é jamais. Assim, propomos a 

efectivização da regionalização, como meio de descentralização do país, e eficaz 

desenvolvimento homogéneio do mesmo. Chega de bicefalia e litoralização, e desenvolva-se 

o país como um todo, como uma unidade, atenuando diferenças ao invés de as adensar na 

concentração do poder e investimento apenas em duas áreas metropolitanas. 

 


