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 de Sá da Bandeira
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

O facto de não se ter realizado o referendo relativamente ao casamento dos homosexuais, de
acordo com o artigo 2º da Constituição, pondo em causa os principios da democracia e da
República, ou seja, a "República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na
soberania popular…"

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

1. De modo a que não se repitam situações como a referida, deverá ser respeitada a

legislação sempre que se trate de questões de interesse para todos os cidadãos/país de modo
a ser respeitada a vontade de todos. A partir do momento que haja iniciativa de recolha de
assinaturas e um número minímo de assinaturas deverá obrigatoriamente haver referendo.
Caso tal não suceda, compete ao Presidente da República, como representante máximo da
Nação, fazer cumprir o disposto no Artigo 2º da Constituição da Republica interropendo o
processo.

2.

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.

3.

