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Identificação da Escola: Escola Profissional Profitecla - Pólo de Guimarães
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

No contexto do tema em causa “A República”, constatou-se que a maior parte das leis são
aprovadas e aplicadas sem que haja total consenso por parte da Assembleia da República, do
mesmo modo existe ausência de feedback por parte da população, que são os agentes que
directamente estão implicados com a aplicação das leis. Este facto comprova que as leis
aprovadas em Assembleia da República não são de todo consensuais. Cientes que em
democracia esta situação é normal e recomendável, parece-nos que em relação à interacção
e feedback por parte da população, a situação não será tão linear.
Na base desta proposta relacionou-se a falta de consenso, por parte da Assembleia da
República, na aprovação de novas leis, com a fraca interacção da população na discussão das
mesmas. Assim sendo a nossa proposta pretende criar um período experimental de aplicação
das leis em discussão, antes de estas serem aprovadas. Esta ferramenta vai permitir à
Assembleia da República a análise mais aprofundada das consequências da aplicação de
determinada lei. Do mesmo modo a população fica obrigada a participar na discussão,
estando assim ao seu dispor a possibilidade de emitir opiniões que serão fundamentais para
discussão e aprovação das leis. Esta possibilidade de feedback por parte da população, para
além de se assumir como uma ferramenta de auxílio à discussão de novas leis, tem como
objectivo aproximar o cidadão comum à vida política.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Implementação de um período experimental de aplicação de leis em discussão para futura
aprovação, que deve ser variável, dependendo da problemática abordada. As condições de
aplicação da problemática abordada devem, do mesmo modo, estar adequadas à utilização
desta ferramenta, dependendo do tipo de consequências inerentes à própria lei. Problemáticas
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relacionadas com a justiça ou economia, cujas consequências podem ser a aplicação de
sanções criminais/disciplinares ou a aplicação de fundos económicos devem ter condições
especiais.

2. Criação de uma entidade competente cujo propósito será avaliar e decidir quais as leis, às
quais, o período experimental pode ser aplicado. Do mesmo modo, será da competência da
mesma entidade, a decisão do tipo de condições aplicadas a cada situação, tal como, da
quantidade de tempo adequada a cada período experimental.

3. Criação de protocolos entre a entidade responsável pelo período experimental e os
sindicatos ou outras entidades colectivas que defendam os direitos da população para que
haja uma interacção de forma a verificar a veracidade dos resultados, tal como a criação de
uma plataforma via internet para que a população possa transmitir a sua opinião sobre as leis
em período experimental.

