
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 EB 2, 3 e Secundária Cunha Rivara - Arraiolos 

Circulo: Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

      Regionalização 

Regiões: Norte; Beiras; Lisboa e Vale do Tejo; Alentejo; Algarve. 

Comemora-se este ano o centenário da Implementação da República. Ganha toda a 

actualidade pensar o futuro do país, nomeadamente, vencer as assimetrias regionais e 

reforçar a inclusão. Parece-nos pois, oportuno e imprescindível o cumprimento integral da 

Constituição no que respeita à regionalização (prevista na constituição desde 1976), vencendo 

desconfianças, receios e algum obscurantismo. Portugal é um Estado unitário assente no 

respeito pela autonomia, regional, pela autonomia local e pela descentralização democrática 

da administração pública. É por respeito a estes princípios que defendemos a Regionalização.  

Ao longo do tempo, a Regionalização tem vindo a ganhar cada vez mais expressão no país, e a 

informação que chega junto das populações, começa a ser mais clara quanto às vantagens 

que isto irá trazer, principalmente para as regiões mais periféricas e interiores, onde muitas 

vezes, é aplicada legislação desadequada à realidade das mesmas. Dentre as diversas 

vantagens da regionalização, destacamos:  

• O facto de as decisões públicas que dizem especificamente respeito a territórios mais 

restritos do país mas maiores que os municípios sejam tomadas por órgãos eleitos por essa 

mesma população e não pelo poder central, contribuindo assim para a participação activa dos 

cidadãos na politica do seu país;  

• Será um processo impulsionador de uma melhor cidadania e de uma nova dinâmica 

de desenvolvimento territorial, de políticas públicas mais eficazes e consentâneas com a 

especificidade de cada território e de uma administração pública mais moderna e eficiente;  

• A regionalização vai também abrir as portas para uma reforma das instituições do 

estado e uma reforma nos métodos democráticos. 

• Aproxima Portugal de outros países europeus , onde a regionalização tem sido um 

projecto que a longo prazo tem contribuído para o enriquecimento destes países ganhos, 
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aumentando a competitividade das regiões a nível nacional e mesmo no exterior. 

• Dá respostas à economia e à sociedade, gerindo melhor os dinheiros públicos, com 

uma visão a partir do território e uma administração regional devidamente reorganizada, 

dimensionada, orientada e motivada, eis o que Regionalização permitirá, constituindo um 

importante ganho para as pessoas para o País. 

Consideramos ainda  que se deve incentivar a participação dos jovens na vida pública, visto 

que é um tema interessante, polémico e que  dá que falar. Os jovens estão cada vez mais 

afastados da política e precisam de motivações para se aproximarem dela, pois são o futuro 

do nosso país! Criámos duas propostas que nos pareceram pertinentes e, acima de tudo, 

sensatas. A primeira é “Votar aos 16 anos” e a segunda “Criar o dia de incentivo à vida 

pública”. Em relação à primeira proposta, sabemos que é muito criticada porque muita gente 

acha que aos 16 anos não temos maturidade suficiente para votar, mas na verdade existem 

vários aspectos que contrariam esse pensamento e nos dão razão. Pensamos que a nossa 

segunda proposta é um óptimo incentivo para chamar os jovens à política, pois será um dia 

cheio de actividades divertidas e elucidativas com o objectivo de despertar nos jovens 

vontade de se informarem e participarem na vida política. 

 

 

 

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

 

1. Divisão do país em 5 regiões com autonomia legislativa, executiva e administrativa a nível 

regional, de forma a atenuar as assimetrias regionais.      

 

 

2. Votar aos 16 anos, contrariando a ideia de que os jovens não têm maturidade suficiente 

para  votar. 

 

 

3. Criação do dia de incentivo à vida pública como forma de motivar os jovens e interessá-los 

pela política do seu país. 

 


