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Identificação da Escola: INETESE -Instituto de Educação Técnica de Seguros 

Circulo: Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A república é um tema muito vasto, mas importante. É a partir dele que nos tornamos 

cidadãos informados e conscientes do nosso papel perante a sociedade. É importante, para 

nós jovens, sabermos a importância que a democracia tem nos nossos dias, pois sem ela 

muitas das coisas que fazemos no nosso dia-a-dia seriam impossíveis. 

Talvez devesse mos dar mais importância àqueles que tiveram um papel fundamental para 

que pudéssemos viver em democracia. Muitos jovens não sabem o que foi o 25 de Abril de 

1974, a importância que teve, e os benefícios que trouxe para Portugal. 

Os 100 anos da república acarretam muita história, ao longo destes anos Portugal viveu 

períodos de crise, de instabilidade política, de revolução, entre muitos outros. Na actualidade 

são visíveis aspectos positivos mas também negativos. A ditadura exercia um poder de 

opressão perante tudo e todos, o poder estava concentrado numa única pessoa, não havia 

qualquer tipo de liberdade ficando assim o povo português com uma mentalidade retardada. 

A 25 de Abril de 1974 deu-se uma revolução que deitou abaixo o poder ditatorial, tudo graças 

a pessoas com opiniões diferentes e pulso firme e ainda hoje temos países que vivem nessa 

situação, num regime opressivo, talvez um dia surja um cidadão com pulso firme e com 

capacidade de mudar as coisas. 

Com esta revolução o nosso país passou a viver numa democracia, em que o poder está 

repartido pelos órgãos de soberania e em que o povo tem uma palavra a dar. 

Sendo nós a geração do futuro, devemos ter um papel activo na sociedade, pois jovens 

activos criam uma cidadania saudável e cada vez mais informada. 

O nosso sistema democrático têm se mantido ao longo dos anos inalterado, talvez devesse- 

mos melhora-lo, de modo a incentivar os cidadãos (maiores de 18 anos e recenseados) a 

votar em consciência para que o resultado seja menos abstenções e mais resultados positivos. 

Em vez de haver eleições de 4 em 4 anos, podiam passar a ser de 2 em 2 anos, porque muitas 

vezes os partidos políticos não trabalham em conjunto com o objectivo do bem comum, mas 

sim para seu próprio bem e para serem eleitos. Preocupam-se em discutir uns com os outros 
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e a criticar tudo. Com isto os prejudicados somos nós, os cidadãos, ficamos confusos e sem 

saber em quem votar. Para que nos serve a liberdade de expressão, as manifestações, as 

críticas, se os nossos políticos não pensam nos portugueses. Estão mais preocupados em 

ofenderem se uns aos outros, em vez de unirem esforços para fazer progredir Portugal e 

deixar os portugueses orgulhosos do país que têm.  

Talvez devessem ouvir mais o povo, ou será que só se preocupam com os portugueses 

quando fazem campanhas, quando precisam do voto. 

Existem cidadãos que votam pelo partido e não pelas medidas apresentadas, é certo que 

certos políticos nos seus discursos só dizem coisas que os cidadãos precisam de ouvir. Muitas 

destas pessoas são analfabetas e já com alguma idade e como temos um país envelhecido 

muitos dos discursos são virados para os seus interesses (as reformas, as pensões, entre 

muitas outras coisas). Assim os portugueses vão perdendo a confiança nos nossos políticos. 

 

 

 

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

 

1.  A participação dos jovens na democracia.  

Como é que os jovens podem participar activamente na democracia. 

Sendo os jovens a geração do futuro, existem diversas formas de participarmos activamente 

na democracia. Inicialmente os jovens podem fazer parte de associações de estudantes, das 

juntas de freguesia, criarem com 12 elementos uma instituição de cultura, actividades cívicas, 

entre outras. Hoje em dia a geração jovem já participa mais activamente na política, existem 

cada vez mais jovens na assembleia da república e integrados em diversas actividades cívicas. 

Mas existem ainda muitos jovens que pretendem participar activamente mas não sabem 

como o fazer.    

 

 

2.  Que rumo estará a nossa república a levar. Da ditadura á democracia. 

Um dos pontos negativos da ditadura foi o controlo da liberdade de expressão, retardando o 

desenvolvimento intelectual e ideológico da Nação. 

Um dos aspectos bons foi a criação de políticas que levaram ao desenvolvimento dos sectores 

produtivos em Portugal, reduzindo assim a dependência do estrangeiro. O povo não tem 
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qualquer condição de se expressar e auto-governar, deixando o poder nas mãos de apenas 

um.  

Na democracia o povo tem uma palavra a dar. Existe um equilíbrio de poderes, estes são 

distribuídos pelos órgãos de soberania. Na democracia todos dependem de todos, mas 

também tem os seus pontos menos bons. A eleição de uma classe política que se preocupe 

com o desenvolvimento do país em termos produtivos, para que possa diminuir o 

endividamento. 

 

 

3. Novo modelo democrático 

Gostaríamos de ver o modelo democrático modificado! O povo só exerce a sua opinião de 4 

em 4 anos. Após a eleição os políticos começam agir praticamente como bem entendem até á 

próxima eleição. Para combater isso, apresentamos um conjunto de medidas que podem ser 

adoptadas. Em vez de um partido eleito votar nas suas convicções, e nas instruções ditadas 

pelo partido, podia votar consoante o resultado de uma votação online que seria realizada 

previamente num site conseguido para o efeito. Desta medida resultaria uma facilidade de 

acesso e de participar na política. Os media e a internet seriam um grande apoio, na 

divulgação de questões políticas actuais. Todos teriam acesso às informações podendo 

participar activamente nos assuntos políticos.  

  

 


