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 José Estêvão
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

- A Constituição é uma fonte de direito, situando-se no topo da hierarquia das leis.
- As alterações realizadas ao longo dos anos (1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e 2005)
reflectem a adaptação dos princípios constitucionais à evolução da sociedade.
- Os instrumentos de aplicação dos princípios da República - leis, decretos-lei, portarias e
regulamentos - emanam da Assemblei da República, das Assembleias Legislativas Regionais e
/ou da União Europeia.
- Os instrumentos de aplicação acima referidos são muitas das vezes deturpados, por
interesses partidários (já que são objectos das suas negociações), e sublinhando a importância
do direito de voto do Presidente da República, como garante da defesa dos princípios
constitucionais.
- Existe uma dificuldade de comunicação entre representantes e representados,
condicionando a soberania popular, patente nas elevadas percentagens de abstenção e falta
de participação nos orgãos de poder local.
- A incompatibilidade frequente entre as directivas comunitárias e as constituições nacionais
dos países-membros.

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

1. A criação de uma Comissão Parlamentar Independente e responsável por uma plataforma

de entendimento entre todos os partidos representados na Assembleia da República que,
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com base no respeito pela Constituição e pelo interesse público, condiciona as decisões
partidárias, evitando a "pegada legislativa" e promovendo uma nova atitude política.

2. Implementação de uma disciplina de iniciação à Política no 10º e 11º ano, que terá carga
horária de 90 minutos semanais, de carácter obrigatório e sujeita a nota mínima de
passagem, com influência na média para a entrada no ensino superior, contribuindo assim
para uma consciencialização política dos jovens.

3. O alargamento do período de vacatio legis, para uma maior eficácia na adaptação dos
cidadãos à nova lei, acompanhada de uma divulgação maciça em orgãos de comunicação
social, complementando o Diário da República.

