
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: Externato Casa-Mãe 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As nossas propostas baseiam-se na valorização nacional, na melhoria das relações da 

população com o seu país e com a política e, em especial, uma maior aproximação dos jovens 

à participação democrática.  

Neste sentido, consideramos essencial uma mudança no paradigma político, possível através 

da instauração do Presidencialismo em Portugal. O actual sistema está a entrar em colapso, 

suscitando diversos efeitos nefastos ultrapassáveis com o Presidencialismo. O problema do 

actual sistema reside nas disputas políticas consequentes, desprestigiando a posição de 

alguns políticos e dando-nos a sensação de um Presidente da República pouco presente. Além 

disso, o modelo em vigor coloca o Presidente da República e o Governo em constantes lutas, 

prejudicando a população pela ineficácia da governação e desviando o país das questões 

centrais, a promoção do bem-estar dos cidadãos. 

Por outro lado, a criação de círculos eleitorais que permitam aos cidadãos votar na pessoa, e 

não no partido, que os representa na Assembleia da República, pensamos ser necessária, para 

um bom funcionamento democrático e uma maior aproximação do Parlamento às pessoas. 

Um dos problemas actuais é, no nosso entender, o facto de os cidadãos não escolherem 

directamente os deputados que os representam, mas sim votarem num partido com 

candidatos seleccionados por este. Deste modo, o distanciamento entre eleitores e eleitos é 

gritante. 

 No intento de cativar os jovens para a participação cívica, consideramos fundamental 

aproximar os jovens da nação e da política, sob pena de a nossa República se afastar 

progressivamente das populações. O interesse dos jovens pelo fenómeno político, crucial para 

o futuro da cidadania, deve começar na escola, desde tenra idade, visto que esta instituição 
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deve transmitir valores indispensáveis à cidadania e à futura participação democrática. 

As nossas propostas pretendem melhorar a nossa República e transformá-la numa causa de 

todos os portugueses. 

 

 

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

 

1. Instauração de um regime Presidencialista.   

 

 

2. Criação de círculos eleitorais que permita aos cidadãos escolherem os deputados que os 

representem directamente na Assembleia da República. 

 

 

3. Criação de uma disciplina escolar obrigatória para o Ensino Secundário que abordasse a 

Política, Cidadania e Portugal. 

 


