
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 Secundária de Estarreja 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Aquando da implantação da república, os seus responsáveis fizeram-no para tornar Portugal 

um país mais democrático e justo, com igualdades e liberdade para todos. 

Nós achamos que sem um sistema jurídico mais justo, correcto, imparcial e igual para todos, 

todos os objectivos e desejos daqueles que lutaram pela igualdade do nosso país 

desaparecem. 

Além da igualdade perante a lei, também devia haver igualdade entre políticos, deputados e 

outros cargos políticos e os cidadãos comuns. Acabar com as regalias da política, trarão 

políticos mais honestos e realmente interessados pelo povo para os mesmos cargos e 

impedirá o uso incorrecto da política para usufruo próprio. 

Finalmente, que democracia se pode auto-intitular de mesma, se não permite que a vontade 

da maioria do povo se demonstre na escolha da forma e sistema de governo? Achamos que o 

povo português, embora com vários anos entre estes, tenha o direito de plebiscito para a 

escolha do seu sistema. Será que os portugueses já não estão fartos da república 

parlamentar? Pois enquanto isto não for permitido não poderemos saber, se a maioria dos 

portugueses , prefere manter ou mudar, talvez, para melhor.       

 

 

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

 

1. Reforma no sistema judicial, de forma a extinguir as desigualdades da lei perante os 

cidadãos, tornando o sistema jurídico mais justo. 
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2. Acabar com luxos extravagantes dados a cargos políticos como as regalias financeiras 

exageradas, a imunidade diplomática e a facilidade de acesso a altos cargos executivos em 

empresas públicas depois da destituição desses cargos.      

 

 

3. A hipótese da realização de plebiscito para a escolha do sistema governamental (ex: 

república presidencialista, monarquia parlamentar, república parlamentar) por parte do povo, 

se possível e assim desejado pelo mesmo, em ciclos de 15 anos. 

 


