
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 de Rio Tinto 

Circulo: Porto 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

a) A República, prestes a completar 100, ainda não pôde ver cumprida uma das suas mais 

emblemáticas promessas: a substituição dos distritos por regiões administrativas, 

b) A regionalização contribui para o aprofundamento da democratização do País e constitui 

um reforço importante para a democracia participada,  

c) A regionalização visa uma maior descentralização e uma maior autonomia dos poderes 

autárquicos e consequente descongestionamento do poder central, 

d) A regionalização contribui para o desenvolvimento local 

 

 

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

 

1. Uma vez que Portugal tem um sistema muito concentrado e elitista propomos que se criem 

condições políticas para construir um novo modelo que confira aos representantes locais uma 

responsabilização que neste momento não têm; 

 

 

2. Propomos um modelo de descentralização de poderes através de uma política que 

defenda, reforce, alargue e aprofunde o poder regional e local, que reforce as transferências 

financeiras para as regiões, municípios e freguesias porque todos sabemos, por experiência 

própria, que a melhor de forma de  nos contrapormos à  tendência gastadora de recursos do 
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poder central é o trabalho realizado pelo poder local, o qual, apesar dos seus escassos 

orçamentos, vai fazendo  mais e melhor para o bem-estar e progresso das populações. 

 

 

3. Propomos uma política que conduza à criação e instituição de Regiões Administrativas de 

forma a aproximar mais cidadãos dos centros de poder e decisão. 

 


