
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 3º Ciclo de Aljustrel 

Circulo: Beja 

Sessão: secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Projecto de Recomendação do Parlamento dos Jovens – Escola Secundária de Aljustrel 

De acordo como texto constitucional, a República Portuguesa é um estado de direito 

democrático que se subordina à constituição e se funda na legalidade democrática. A sua 

soberania reside no povo, que exerce segundo as formas previstas constitucionalmente, assim 

como a lei e todos os actos do estado dependem, quanto à validade da conformidade com a 

constituição.  

Neste sentido, no ano em que se comemora o centenário da implementação da República, 

parece pertinente reflectir sobre a forma como pode ser melhorado o seu funcionamento.  

Considerados os princípios fundamentais consagrados na Constituição da República 

Portuguesa, por letra e espírito do estabelecido nos seus primeiros três artigos, parece 

consensual admitir-se que quaisquer propostas de melhoria funcional passará pelo propósito 

de contribuir para a concretização do preceituado constitucionalmente.  

Propomos assim: 

 

 

 

 

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

 

1.  Criação de campanhas de incentivo ao voto ao nível das camadas mais jovens da 

população;  
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2. Revisão constitucional dos direitos do Presidente da República e dos Deputados da 

Assembleia da República; 

 

 

3.  Implementar uma reforma da justiça no sentido de tornar a sua aplicação mais célere no 

cumprimento do legalmente fixado, devendo ser preocupação prioritária do legislador 

descomplexificar o conteúdo da lei, evitar a sobreposição, a contradição e as susceptibilidades 

de uma excessiva multiplicidade de interpretações.       

 


