
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 c/ 3.º CEB Gonçalo Anes Bandarra 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Medida -1 

•O voto é um direito adquirido para aqueles que vivem em democracia, mas também um 

dever enquanto cidadãos responsáveis, conscientes e activos. 

•A abstenção eleitoral aumenta ano após ano e tendo em conta que o crescente desinteresse 

dos eleitores recenseados é cada vez maior. 

 

 

Medida - 2 

•Verifica-se um elevado índice de abstenção eleitoral, sendo no entanto sempre assegurado o 

total preenchimento dos lugares de deputados na Assembleia da República, muitas vezes sem 

correspondência directa com os índices de votação. 

•Esta situação reflecte-se na legitimidade dos deputados e na sua relação com a população 

em geral. 

 

 

Medida - 3 

•Cada região tem as suas especificidades próprias que carecem de representação na 

Assembleia da República; 

•Deve ser assegurada uma visão global da nação; 

•Os partidos políticos não são a única forma de representação do ‘sentir nacional’. 

 

 

 



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.  

"Obrigatoriedade do voto a todos os cidadãos entre os 18 e os 70 anos, sendo opcional acima 

desta idade." 

 

 

2.  

"Os lugares de deputados serão estabelecidos a nível nacional de acordo com o grau de 

participação eleitoral." 

 

 

3.  

"A criação de duas Câmaras com 115 deputados cada, uma eleita a partir da votação de uma 

lista nacional e outra a partir dos círculos uninominais." 

 


