
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 Ciclo de Valpaços 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1.a) Para evitar um Presidente “corta-fitas”, que não governa e cujo poder se resume 

actualmente e na prática à faculdade de dissolver o Parlamento; 

1.b) Para evitar conflitos institucionais entre Governo e Presidente da República, com gastos 

de energia estéreis, em vez de se resolverem os problemas essenciais do país. 

2.a) Para melhorar a participação, com maior representatividade dos vários círculos eleitorais; 

2.b) Para tornar possível candidaturas a deputados verdadeiramente independentes, abrindo 

a oportunidade para pessoas de valor, mas que não desejem estar vinculadas às lógicas 

partidárias, evitando-se, assim, a excessiva dependência face aos partidos políticos. 

 

 

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

 

1. Propomos que se altere a Constituição da República Portuguesa, no sentido do Presidente 

da República ser também o Chefe do Governo. 

 

 

2. Propomos que parte dos deputados sejam eleitos por um círculo nacional, apresentados 

por distritos, com a eleição de deputados em número igual em todos os distritos. A outra 

parte seria eleita por círculos uninominais, em que determinados círculos com um número 

calculado de eleitores elegem o seu deputado entre os candidatos apresentados, podendo 

apresentar-se independentes. 
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3.       

 


