
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 Vila Real de Santo António 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Celebrar a República é, antes de mais, celebrar o 5 de Outubro de 1910, marco histórico que 

mudou o rumo da política em Portugal. 

Celebrar a República é celebrar o processo democrático, o pluralismo e o respeito pelos 

Direitos Humanos, fundamental para o exercício da cidadania. E isto porque, sem dúvida, foi a 

Revolução de 1910 e a Implantação da República que preparou o caminho para a 

implementação, de facto, da Democracia que se alcançou, mais tarde, com o 25 de Abril de 

1976. 

Assim, propomos: 

 

 

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

 

1. Incentivar e financiar programas de educação cívica alargados à comunidade em geral, 

adultos e jovens em idade escolar, de modo a esclarecer acerca do funcionamento do regime 

português, nomeadamente das funções dos órgãos de soberania. 

 

 

2. Promover a descentralização dos poderes do estado criando poderes executivo e legislativo 

intermédios entre o Governo e os Municípios, com competência a nível da sua região de 

modo a garantir a mais rápida resolução dos problemas regionais com efectiva aproximação 

às populações. Estes órgãos regionais serão dotados de competências a nível da educação, 
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das finanças, da agricultura, pescas e segurança. 

 

 

3. Legislar no sentido de possibilitar o voto electrónico como forma de facilitar o efectivo 

direito de todos os cidadãos a participar na escolha dos órgãos de poder 

 


