
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: Instituto Vaz Serra 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Desde o 1º dia da implantação da república, Portugal deixou de ser uma constante para 

passar a ser uma variável, onde a educação, a economia, os direitos e deveres dos cidadãos 

sofreram modificações profundas, que ainda hoje sentimos e que vamos sentir cada vez mais. 

 

Quem olha para o passado (antes de 1910) vê uma nação fechada e estática no tempo onde 

progresso, inovação e liberdade (seja ela de que tipo) estava para além do horizonte natural 

português. Felizmente, mentes dotadas conseguiram ver para além desse horizonte e, 

livraram o país de um regime governativo em vias de extinção na Europa Ocidental como foi o 

caso da França em 1789. Assim, renovados e estimulados por uma tomada de "ar" com a 

obtenção daquilo a que podemos chamar: liberdade, a nação começou-se a organizar. Num 

entanto, a história regista que os primeiros 15 anos da república não foram muito estáveis 

pois, nesta altura, era usual os governos mudaram várias vezes por ano ou até por mês. Um 

exemplo disso foi o governo de Fernandes Costa que durou um dia (a 15 de Janeiro de 1920 

ficando conhecido como o "Governo dos Cinco Minutos"). Ora, mesmo que a primeira 

república tenha começado há 100 anos esta foi "interrompida" mais que uma vez. A primeira 

em 1926 pela chamada ditadura militar (que mais tarde daria origem a II República, a 

república de Salazar)  e a segunda com o os governos pós-25 de Abril e com início em 1976 

com Mário Soares.  

Isto para dizer que a actualidade segue o presente, ou seja, a versatilidade que a república 

nos deu deve ser cuidadosamente (re)equilibrada de modo, a preservar as ideias 

fundamentais deste modo de governo que são: a liberdade e a justiça tendo em conta a era 

moderna em que vivemos e o contexto internacional que nos rodeia.  
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Propomos que se comece a traçar um plano para conseguirmos um país estável, sem 

grandes conturbações a nível financeiro criando um orçamento anual credível e não apenas 

para apresentar ao povo como acto de boa fé. 

 

 

2. Por último, defendemos a ideia de "regionalizar" Portugal, ou seja, conceder mais poderes 

executivos e administrativos a cada distrito tornando-os mais independentes da capitania, à 

semelhança das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

 

 

3. .- 

 


