
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: Secundária C/3ºCEB de Ponte de Sor 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Sendo a  República Portuguesa um sistema democrático em que o poder reside nas mãos do 

povo, que livremente escolhe os seus representantes aos orgãos do Estado, consideramos 

que a democracia portuguesa limita este poder. O povo apenas escolhe uma pequena minoria 

dos que governam a nação, em especial no que diz respeito ao governo, ao passo que ao nivel 

autárquico esse poder reflecte uma escolha mais directa do povo. 

 

 

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

 

1. Propomos que antecipadamente o povo deveria ter conhecimento não só do candidato a 

primeiro ministro como também de todos os candidatos às diversas pastas ministeriais.  

 

 

2.  Propomos também que os candidatos a deputado à Assembleia da República só  deveriam 

poder  concorrer a um  circulo eleitoral da sua residência ou que nele residam pelos menos há  

6 ou 8 anos e não,  como acontece em alguns casos, a circulos com os quais não têm afinidade 

alguma. 
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