
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: Instituto de S. Tiago da Sobreira Formosa 

Circulo: Círculo de Castelo  

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A República é uma forma de governo na qual um representante, normalmente, chamado 

presidente, é escolhido pelo povo para ser o chefe de país, podendo ou não acumular com o 

poder executivo. A forma de eleição é, normalmente, realizada por voto livre e secreto, em 

intervalos regulares. 

Posto esta definição, questionamo-nos sobre o conhecimento por parte da sociedade do que 

é a República, para que serve, o que permite, quais os benefícios? 

A partir de todas estas questões, apresentamos as seguintes medidas 

 

 

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

 

1. Quando qualquer candidato concorre a primeiro-ministro, deverá apresentar os membros 

constituintes do seu governo e que lugar estes irão ocupar, tendo em conta que terão de ter 

competências para ocupar o lugar. Todos estes candidatos serão apresentados num programa 

que propomos criar, como complemento, onde serão apresentados temas como legislação, 

funcionamento do sistema parlamentar e os deputados constituintes. Será um programa 

semanal de duração curta (15 a 20 minutos).           

 

 

2.  Melhorar e reforçar o policiamento fronteiriço, tendo em conta a situação do 

imigrante. Em caso de trabalho, através da apresentação de um contrato laboral, poderão 
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permanecer por tempo indeterminado (estipulado no contrato), em caso de visto turístico, ao 

fim de dois meses, após o visto expirar, serão obrigados a abandonar o país.  

 

 

3. Permissão de adopção de crianças, maiores de dez anos, por parte de casais homossexuais, 

tendo em conta que as crianças podem ou não recusar a adopção por parte destes. 

 


