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 3ºciclo do Ensino Básico Júlio Dinis de Ovar
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Hoje em dia, uma onda de descontentamento e de desinteresse político alastra-se pela
sociedade civil. A fraca resposta do poder político às necessidades das regiões do País e a
complexa e vasta rede da Administração Pública e dos órgãos de soberania nacional levamnos a crer que as actuais políticas centralizadoras do Estado não estão a ter um bom efeito na
maioria das regiões do País.
Dado que a Assembleia da República, nos melhores interesses da Nação, centra a sua
atenção na política económica nacional, esta focaliza o seu investimento sobretudo nas áreas
mais populosas e melhor dotadas de infra-estruturas de importância económica. Infelizmente,
desse modo, são esquecidas as regiões mais pobres.
Para evitar esses desequilíbrios é vital que haja mecanismos para que os próprios cidadãos
dessas áreas, os melhores conhecedores dos seus problemas e potencialidades, possam
contribuir, sempre em coordenação com o Poder Central, para o seu desenvolvimento e para
o da Nação. É com esse objectivo que defendemos que seja implementada e/ou debatida a
questão da regionalização, implícita na Constituição e que já devia ter sido implementada de
acordo com o previsto pela Lei nº56/91, de 21 de Agosto.
Defendemos também que, já incluído no processo de regionalização, seja revista a
organização das autarquias com o intuito de melhorar o ordenamento do território e
optimizar a gestão pública.
Finalmente, com o objectivo de aproximar dos cidadãos os seus representantes, propomos
que se diminua o número de deputados da Assembleia da República para 180 e que se
institua o voto de preferência nas eleições legislativas.

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.

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

1. Implementação do processo de regionalização.

2. Revisão da organização das autarquias no país e de representantes na Assembleia da
República.

3. Alteração do boletim de voto para albergar o nome e uma fotografia de cada candidato da
lista, alterando, assim o modelo de eleição do método d´Hondt com lista fechada para o
mesmo com lista aberta.

