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Identificação da Escola: Externato Delfim Ferreira 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Hoje, comemoramos os 100 anos de uma República que nos trouxe grandes benefícios. 

No entanto, há aspectos que gostaríamos de ver corrigidos, não seria possível afirmar que o 

país se encontra no estado que necessitamos e queremos. 

Como tal, temos em vista uma série de medidas a defender e desenvolver, todas elas com o 

intuito de enriquecer a República Portuguesa. Como cidadãos conscientes e gratos que 

somos, pensamos em proporcionar à República uma pequena ideia da nossa visão para o 

futuro do país.      

 

 

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

 

1. Não podemos considerar o estado da nossa república saudável neste momento. Vemos 

muitos políticos subirem ao poder, mas nenhum deles consegue mudar o rumo do nosso país.  

Esse rumo foi imposto por alguns outros políticos que passaram impunes perante o sucedido. 

Nós consideramos que alguém que assuma cargos políticos deve assumir a responsabilidade 

de, pelo menos, manter igual o estado económico e social do país no momento em que 

entraram em poder. 

Com base nisto propomos a criação de uma medida que em que sejam impostas multas aos 

governantes máximos do país por não conseguirem melhoras. Esperamos que com esta 

medida, os políticos se esforcem ainda mais por melhorar o país e, assim, melhorar também a 

nossa República.   
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2. Para o desenvolvimento da nossa república será fundamental a existência de uma 

economia sustentada, ou seja, deveríamos produzir o suficiente para as nossas necessidades. 

Esse é o grande problema do nosso país ao mesmo tempo da nossa república. 

Se repararmos na realidade o país actual, poderemos verificar que o país se encontra com o 

seu PIB completamente hipotecado devido aos constantes empréstimos contraídos pelos 

diversos governos da república ao longo da sua existência, ou seja, as gerações próximas têm 

o seu futuro também hipotecado. 

Uma das medidas que a nossa república devia tomar era não permitir o endividamento dos 

governos em vigor de um valor nunca superior a cinquenta por cento do valor do PIB 

nacional, desta forma levaríamos a que os governos se tornassem mais empreendedores no 

sentido de criar riqueza no próprio país.      

 

 

3. Combater a corrupção reeducando os jovens para o futuro e assim, incutir-lhes e dar-lhes a 

responsabilidade de escolher os destinos da sua freguesia, do seu município e do seu país 

através de um voto responsável e participativo. 

Desde sempre, é necessário combater e acabar com a corrupção dentro de um país. É dever 

dos Chefes de Estado educarem as populações e trabalharem para o bem e evolução da 

nação. Assim, a corrupção e mentira não podem existir. A República foi instaurada a 5 de 

Outubro de 1910 e desde aí o voto começou a fazer parte da vida dos cidadãos. Deste modo, 

o povo após a votação tem de confiar no eleito para governar o país, e se houver corrupção, 

certamente que a população não votará, pois não confia em nenhum candidato e deparamo-

nos com um grande problema: a abstenção que pode levar a outros regimes que não a 

República. 

 


