
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 Tecnológica e Profissional de Sicó - Polo de Penela 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Se numa hipotética sondagem se questionarem os cidadãos sobre qual o órgão que irão 

eleger nas próximas eleições legislativas, palpita-nos que a grande maioria responderá “O 

Governo” ou o “1.º Ministro” e pouquíssimos responderão “O Parlamento”. Questionando-os 

quanto ao conhecimento dos seus representantes na Assembleia da República, poucos se 

lembrarão sequer do nome do cabeça da lista em quem votaram no respectivo círculo. Em 

sondagens já efectuadas para aferir do prestígio e (ou) notoriedade dos diferentes órgãos de 

soberania, o Parlamento aparece sistematicamente em último lugar. 

Assim entendem os deputados desta escola que uma mais estreita ligação (identificação) dos 

eleitos e dos eleitores e uma responsabilização política mais directa poderá vir a melhorar o 

futuro da nossa democracia. 

Por outro lado, a adesão ao novo acordo ortográfico, que actualmente não compreende um 

período de transição, esta escola entende que a língua não muda por decreto... 

Na nossa opinião, a prisão é algo que provoca profundas alterações nos condenados e, na 

maior parte dos casos, quando esta se prolonga por excessivo tempo, aniquila completa-

mente qualquer futuro digno possível a quem dela acaba por sair. Consequentemente, 

entendemo-la como uma solução indicada para apenas alguns casos, como por exemplo, 

homicídios em série, violações / tortura, com morte da vítima, reincidência compulsiva e 

abusos graves de menores, uma vez que aqui a pena máxima em Portugal (máximo 25 anos), 

não é suficiente, tanto para a sociedade como para o próprio preso. 

Concluindo, com as três medidas que apresentamos, tentamos pugnar pelo desenvolvimento 

da 3.ª República, curvando-nos com respeito pelo seu passado, mais com os olhos postos no 

futuro, que se quer próspero, desenvolvido, tolerante, solidário e justo.  

 

 

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



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. 

 

1. Círculos Eleitorais Uninominais. 

 

 

 

2. Não Adesão ao novo acordo ortográfico. 

 

 

 

3. Legalização da pena de prisão perpétua. 

 

 


