
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 C/ 3º CEB José Macedo Fragateiro  

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          Há perto de cem anos, o nosso país preparava-se para uma das maiores mudanças da 

sua História: a implantação da República. Os revolucionários depuseram o Rei e deram “vivas” 

à República, vendo no regime democrático a solução para os graves problemas que o País 

enfrentava. 

          Mas em democracia, a qualidade do regime depende do nível de envolvimento dos seus 

cidadãos. E se a República esteve na origem de muitas realizações que ainda hoje nos 

orgulham, também interpretou alguns episódios que deitaram por terra muitas esperanças. 

Falta de condições materiais, inexperiência política, conjuntura da época, poderão ser 

algumas das razões invocadas para explicar a sua queda. Hoje, porém, podemos viver 

novamente a República, numa fase de aperfeiçoamento do regime. Sabemos que a História 

tem o mérito de nos confrontar com o passado. As suas lições devem bastar para não 

cometermos os mesmos erros. Importa, por isso, no curto e médio prazo, adoptar medidas 

arrojadas que resolvam os problemas com que a actual República se confronta. Caso 

contrário, veremos a sua continuidade hipotecada aos interesses daqueles que, falsamente, 

dizem representar o Povo Português. Precisamos de tornar esta República mais democrática 

e participada. 

          Com vista à promoção de um sistema republicano moderno, inovador e sustentável, 

propomos as seguintes medidas: 

 

 

 

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

 

1. Desburocratizar e generalizar a informatização dos serviços da administração pública.  
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Esta medida terá o mérito de desmentir todos aqueles que, de modo sistemático, apontam o 

funcionamento demorado dos serviços públicos como uma incapacidade própria da República. 

Esta medida poderá devolver a confiança aos cidadãos, retirando-os do luto político em que se 

encontram, garantindo a sobrevivência da República, enquanto sistema político justo, solidário 

e mais próximo das populações.  

 

 

2. Efectivar a regionalização com competência e autonomia administrativa e financeira.  

Esta medida pretende aproximar os cidadãos da tomada de decisão sobre tudo o que pode 

alterar a sua qualidade de vida. Uma maior proximidade dos cidadãos com a administração 

pública pode induzir a uma maior participação cívica, uma vez que o que está em causa é a 

resolução política dos problemas que mais afectam as regiões.       

 

 

3. Dinamizar a criação de programas televisivos de género informativo (notícia, debate, 

entrevista, reportagem, magazine, entre outros) ou ficcional (telefilme, telenovela, entre 

outros), de qualidade, atractivos e entendíveis, levando o telespectador a confrontar-se com a 

sua realidade política. 

 


