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Identificação da Escola: Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
Circulo: R. A. Madeira
Sessão: Secundário

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

A implantação da República veio pôr fim ao regime monárquico, que vigorava em Portugal
desde a sua independência, baseado na hereditariedade e na origem divina do poder. Ao
contrário, a República baseava-se na democracia e na soberania popular através do sistema
electivo e com a autoridade emanada do povo através do sufrágio eleitoral. Por isso, a
actividade política deve ser uma referência absoluta da ética e da lisura dos procedimentos,
afastando dos cidadãos a ideia de qualquer tipo de corrupção ou de autoritarismo.
A República iniciou alguns dos direitos humanos fundamentais dos cidadãos, como o da
liberdade, substituindo a situação de súbditos para pessoas de plenos direitos e deveres: na
igualdade de todos ao acesso aos mais altos cargos do Estado; no direito de eleger os seus
representantes e de ser eleito nas instituições democráticas do Estado.
A separação da Igreja do Estado foi uma imposição Republicana, fez uma separação clara
entre as funções da esfera religiosa e da política. Introduziu o laicismo; nem a Igreja manda no
Estado nem o Estado se submete à Igreja, implementou-se o respeito mútuo de não
subserviência de qualquer das partes.
Os valores Republicanos mantém-se vivos, hoje, e foram impulsionados com o 25 de Abril
reactualizando-os ou legitimando as ideias do 5 de Outubro. O municipalismo foi um deles,
que hoje faz parte do regime democrático e intervém nas várias actividades, que vão desde as
infraesturas básicas, à cultura e ao desporto; a consciencialização dos direitos e dos deveres
dos cidadãos, na participação cívica e política, contribuíram decisivamente para um melhor
funcionamento das instituições públicas; a emancipação da mulher é uma realidade, os seus
direitos sociais e políticos estão assegurados, bem como o direito ao trabalho e à igualdade de
oportunidades entre sexos.
A educação foi, também, uma das apostas mais significativas da 1.ª República como
pressuposto para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. O ensino primário
tornou-se obrigatório e gratuito, construíram-se Universidades e novas escolas do ensino
primário e técnico. Foi uma política apostada na educação dos portugueses, problema que
ainda, hoje, se mantém, na procura de melhores qualificações, para que Portugal possa
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competir internacionalmente.
Os princípios republicanos foram, também, o apego ao sistema democrático; o triunfo da
cidadania e do civismo; as atitudes de rigor, verticalidade e integridade nas relações humanas;
o respeito pelos direitos sociais e políticos dos portugueses; a tolerância como sistema de vida
e o combate sem tréguas à corrupção, à fraude e a todos os desvios que atropelavam a
“respublica” como um imperativo nacional.
Por isso, parece-nos que a mundividência Republicana, com os devidos aperfeiçoamentos,
contínua plenamente actual e prestes a celebrar um século. Os seus pressupostos, os seus
desígnios, a sua prática inovadora fazem parte do pensamento da sociedade portuguesa.

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

1. Aprofundar o conhecimento dos jovens para datas significativas da História de Portugal e

do seu significado democrático, nomeadamente o 5 de Outubro de 1910, mas também o 10
de Junho e o 25 de Abril datas marcantes do nosso regime político e da nossa identidade
como país, para que os jovens se mobilizem em torno de valores e princípios, e reflictam
sobre datas tão significativas que contribuíram para a cidadania, união e afirmação dos
portugueses.

2. Reforçar o valor da solidariedade com os mais carenciados, com os desfavorecidos e com os
desempregados, que devido à crise económica, que o país atravessa, enfrentam graves
problemas de subsistência. O reforço do voluntariado e de verbas às Instituições Públicas de
Solidariedade Social, às organizações não governamentais e às organizações do voluntariado
são necessárias e urgentes.

3. Credibilizar a política e os políticos foi um dos desígnios da ética republicana de 1910. As
instituições e os detentores de cargos públicos devem estar ao serviço da República e do bem
– estar dos cidadãos; devem ser transparentes nos seus actos políticos; deve ser um Estado
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empenhado na educação, na formação e na inovação, para que Portugal vença os grandes
desafios da competitividade internacional.

