
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 Básica do 2º e 3º ciclo com Ens. Sec. Dr. José C. Matias-Almeida 

Circulo: Guarda 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Este ano a nossa República comemora 100 anos de existência. 

A 5 de Outubro de 1910 uma revolução pôs fim à Monarquia Portuguesa implementando a 

República. Na Constituição de 1911 foi eleito Manuel de Arriaga como primeiro Presidente da 

República. 

Este novo regime democrático centenário é um estado democrático que radica o seu poder e 

autenticidade de apoio na sociedade civil. 

A nossa escola pretende neste debate falar de algumas proposas que ajudem este regime a 

aprefeiçoar formas governamentais para que os cidadãos não se revoltem nem se indignem 

contra esta, pois a república já não é o que era há 100 anos e há cidadãos que acham que o 

regime já não é uma solução governamental.   

 

 

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

 

1. Promover um regime mais republicano, isto é, não duvidamos da competência da nossa 

república centenária, apenas apelamos ao cidadão (excluindo os cidadãos organizados em 

sociedade civil)  que esteja mais activo nas medidas e novas políticas do nosso estado. 

Embora os direitos republicanos sejam constantemente violados, têm vindo a ser cada vez 

mais, nestes 100 anos, mais bem definidas e protegidas. Mas nós, na nossa opinião, achamos 

que os cidadãos necessitam de mais protagonismo em decisões tomadas pela Assembleia da 

República, através do voto.      
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2. Penalizar os deputados criadores de instabilidade política e desorganização na Assembleia 

da República. 

Um país que tenha instabilidade política com toda a certeza não pode ser bem governado. 

Nós apoiamos a república e a sua forma de governar, apenas achamos que qualquer regime 

para ser executado  da melhor maneira, não pode existir inconstância nem disturbios. Os 

deputados que representam o país têm de ter consciência que os assuntos relatados na 

Assembleia da República não são meramente assuntos quaisquer são assuntos e decisões que 

tratam de uma população, de um país. Para que essas decisões sejam bem tomadas não pode 

haver instabilidade política. Não falamos disto à toa, falamos deste problemas por causa dos 

últimos relatos que têm vindo a ser notícias . 

 

 

3. Apoiamos também o direito dos cidadãos a participarem na punição dos desrespeitadores 

da lei mais activamente. Nós achamos que a parte da justiça fica muito a crgo dos nossos 

deputados, todos temos  conhecimento que nós é que escolhemos os deputados etc. mas na 

nossa opinião os cidadãos também têm o direito de intervir, afinal somos todos a governar e a 

lutar para que o país avance, e essa parte da justiça "foge" um bocadinho ao poder do 

cidadão. 

 


