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 Básica e Secundária da Graciosa
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Consta que a democracia é um regime de governo onde o poder de tomar decisões políticas
está com os cidadãos (…) E que esta pode existir num sistema presidencialista,
parlamentarista, republicano ou monárquico. A verdade é que em Portugal nem todas as
decisões, aliás nem todas as vontades, estão nas mãos do povo, isto porque caso uma grande
maioria da população preferisse viver num sistema monárquico essa vontade não seria
satisfeita, uma vez que há impedimentos legais para que isso aconteça. A Constituição da
República Portuguesa de 1976 não permite que se realize um referendo à população sobre
este assunto, assim sendo, mesmo que a população portuguesa ache que seria melhor viver
num sistema monárquico, não pode! Como tal, nós propomos que aquando da próxima
revisão da Constituição se possibilite a realização de um referendo à população sobre se esta
deseja ou não viver num sistema monárquico, caso isso algum dia se proporcione.
Propomos igualmente que nas eleições para as Assembleias Regionais e da República se
possibilite que haja candidaturas individuais (que possuam um número mínimo de assinaturas
e de idade para o candidato), já que não é o facto de ser um partido a ser representado nas
Assembleias que poderá defender sempre melhor o interesse dos cidadãos ou tomar as
decisões mais correctas. Aliás, esta medida não é original, uma vez que já se verifica na
eleição para Presidente da República e mais recentemente para os Presidentes das Câmaras
Municipais.
Consideramos também importante, a constituição de uma sessão parlamentar anual entre os
deputados regionais dos Açores e da Madeira, pois, muitas vezes, os constrangimentos das
autonomias insulares são semelhantes, contudo é pouco comum verificar que existe um
alargado diálogo entre esses deputados com o objectivo de resolver esses problemas.
Convidar os deputados madeirenses e açorianos a discutir os seus problemas insulares, no
sentido de tentar encontrar soluções par os resolver, julgamos que é fundamental para o
desenvolvimento de ambos os arquipélagos. As trocas de ideias, a cooperação estratégica e,
sobretudo, a solidariedade são indispensáveis para minimizar as consequências da
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“ultraperiferia” a que estas duas regiões insulares estão votadas, desde o seu descobrimento.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Oportunidade de realização de um referendo à população sobre a possibilidade de Portugal

passar a viver num sistema monárquico.

2. Permissão de candidaturas independentes para o cargo de deputado às Assembleias
Regionais e da República.

3. Constituição de uma sessão parlamentar anual entre os deputados das Assembleias
legislativas dos Açores e da Madeira.

