
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 3.º CEB de Sever do Vouga 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No Centenário da República, está em risco a sua ligação aos cidadãos, ligação que a sustenta, 

pois, em regimes democráticos como o nosso, é o povo quem tem a soberania. A República só 

pode sobreviver se os cidadãos acreditarem nela o suficiente para delegarem nos seus líderes 

os poderes de decisão. 

Assim, consideramos que as pessoas aceitam melhor os sacrifícios se virem que eles são 

repartidos e porque, em tempo de crise, os órgãos dirigentes têm que dar exemplo de 

sacrifício para contenção de despesas. 

Se bem que é verdade que, mesmo sem disciplina de voto, os partidos poderão penalizar os 

seus deputados que votem sem seguir a posição oficial do partido, consideramos que temos 

que lutar contra isso e que a nossa medida 2 o fará. Pensamos, pois, que, se os partidos não 

pudessem expressar oficialmente um sentido de voto desejado, mais deputados veriam a 

imposição de sentido de voto por parte do partido como inaceitável, pois não seria feita 

aberta e oficialmente. Logo, mais deputados votariam segundo a sua consciência e, assim, a 

Assembleia da República reflectiria 230 modos de ver o mundo, e não 6. 

Julgamos ainda que, mesmo sem uma máquina partidária a apoiar uma lista, se o povo 

desejar eleger deputados dessa lista, devem ser considerados representantes legítimos da 

vontade popular. Os deputados independentes estariam, porventura, mais próximos da 

população e, havendo mais alternativas de voto, a abstenção diminuiria. 

 

 

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

 

1. A diminuição do número de ministros e Secretários de Estado e do seu salário. Poder-se-
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iam juntar ministérios afins, como Economia e Finanças. 

 

 

2. O fim da disciplina de voto na Assembleia da República, ou seja, os partidos deixariam de 

poder indicar, oficialmente, o sentido de voto desejado para as votações a fazer no 

Parlamento. 

 

 

3. A possibilidade de existirem listas independentes, não associadas a qualquer partido, para 

eleição de deputados à Assembleia da República, desde que apresentassem um número de 

assinaturas mínimo. 

 


