
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: Colégio dos Órfãos do Porto 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É na Constituição da República Portuguesa de 1976 que se fundamenta e alicerça o nosso 

regime democrático. Nela se garantem os direitos e as liberdades dos cidadãos portugueses, 

sem excepção. 

É necessário cumprir e fazer cumprir a nossa lei fundamental. 

É dever de todos os cidadãos senti-la como sua e dar vida aos princípios que ela consigna.  

É preciso que a nossa vida democrática se norteie, a cada momento, por ela. 

Aperfeiçoar a nossa vida democrática e as leis e práticas que a sustentam deve ser propósito 

de todos nós. O nosso humilde contributo aqui está! O debate democrático espera-nos! 

 

 

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

 

1. Sugerimos que se criem mecanismos que garantam a efectiva Separação de Poderes 

nomeadamente a independência do poder judicial face ao poder executivo para que o poder 

judicial esteja acima de qualquer suspeita e possa exercer livremente as suas prerrogativas e 

defender a lei.    

 

 

2. Como forma de garantir o cumprimento da liberdade de ensino e da igualdade de 

oportunidades consignadas na nossa Constituição, o Estado deveria garantir aos Pais e 

Encarregados de Educação os meios para que estes pudessem exercer efectivamente o seu 

direito de escolher a escola para educar os seus filhos e educandos, dotando-as dos meios 

financeiros correspondentes a cada aluno que nelas se matriculasse.       
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3. Só uma verdadeira mudança de mentalidade poderá garantir uma efectiva igualdade de 

direitos entre homens e mulheres pelo que é necessário promover a educação dos nossos 

jovens nestes valores, nomeadamente através da reformulação dos programas leccionados, 

no Ensino Básico.     

 


