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Identificação da Escola: Escola Profissional deTrancoso 

Circulo: Guarda 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O momento é solene - 100 anos de República, mas também de balanço. Um século atrás o 

país e o povo português escolheu um novo modelo de regime, certamente esperançado na 

construção de uma sociedade mais feliz, mais livre e mais justa, alicerçada em princípios e 

valores democráticos, criadores de bem-estar, de desenvolvimento político, social e 

económico. 

Porém, os últimos 100 anos, não foram um percurso histórico pacífico, um oceano de paz e 

tranquilidade que o fim da Monarquia poderia indiciar. Às convulsões politicas sucederam-se 

as crises económicas e sociais, a longa ditadura e o penoso envolvimento militar na guerra 

colonial, que trouxeram a tristeza e traíram os sonhos legítimos de um país à procura de um 

futuro risonho, mas parecendo eternamente adiado. O regime ditatorial soçobrou com o 25 

de Abril de 1974, mas a Democracia teima em não cumprir com as expectativas de um povo 

que, sendo europeu se vê afastado da qualidade  e padrões de vida que legitimamente 

ambiciona alcançar, junto dos restantes cidadãos europeus. 

Apesar da nossa República ter mostrado alguns momentos de euforia e entusiasmo, outros 

houve de alguma timidez e paralisia, desmotivadores sobretudo dos jovens que exigem outras 

medidas às políticas republicanas do regime democrático, e às quais estes não dão crédito por 

considerarem que são oportunidades só para alguns e medidas de desânimo, desespero e 

injustiça para a maioria dos cidadãos. Consequentemente, existe uma demissão dos seus 

deveres de cidadania, deixam  de acreditar nas virtudes do regime e sistema político e no país 

em que vivem. 

É necessário, pois, inverter este processo e fazer acreditar os portugueses, especialmente os 

mais jovens, que o nosso país tem potencial para mudar, tem pessoas capazes e competentes 
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para nos afirmarmos como um país desenvolvido, dinâmico e moderno (da Europa e do 

Mundo), que temos capacidade e engenho para nos aproximarmos daqueles que são 

considerados como "pelotão da frente". Para isso, é imprescíndivel que os responsáveis 

políticos de Portugal assumam a mudança de atitudes, nomeadamente têm de adoptar 

políticas direccionadas aos jovens (o futuro de qualquer sociedade) para que estes acreditem 

nas suas potencialidades, no seu trabalho e tenham orgulho no país a que pertencem e do 

qual não ambicionam sair, encontrando neste fortes motivações de realização. Este 

desiderato passa, certamente, por fazer uma autêntica revolução ideológica, que faça com 

que os portugueses, a começar pelas crianças e jovens, encontrem em Portugal um país com 

o qual partilhem uma identidade cultural, na qual se revêem e orgulhosamente defendem. 

Neste sentido propõem-se as seguintes medidas: 

 

 

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

 

1. O Estado republicano deve financiar as escolas para através de diversas iniciativas (ex: mais 

Visitas de  Estudo; protocolos com empresas;…)promover os contactos dos alunos com as 

empresas e marcas portuguesas, de forma a estimular o consumo de produtos portugueses, 

dar a conhecer aquilo que produzimos e defender a economia nacional. 

 

 

2. Desenvolver e introduzir na política educacional instrumentos e manuais escolares que 

criem o interesse pelo que é nacional, promovendo desde o início a cultura portuguesa - na 

literatura, na música, nas artes, nas marcas, na tecnologia, na investigação,… 

 

 

3. Para tornar a sociedade republicana mais justa deve o Estado direccionar subsídios/apoios 

sociais não tanto directamente para as pessoas, mas sim para a capacidade produtiva do país, 

garantindo às empresas melhores condições para a criação de emprego, para os  processos de 

investigação, para desenvolvimento tecnológico e para a captação da "massa cinzenta", 

evitando a saída dos nossos quadros e técnicos para o estrangeiro. 
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