
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 Liceal Paulo VI      

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Dado que a corrupção económica e política e o sentimento de insegurança vivido pela 

população são dois factores muito importantes para o afastamento dos cidadãos 

relativamente à República, a nossa medida visa promover um sistema judicial que penalize os 

criminosos e proteja as vitimas. Assim, entre as alterações a fazer no sistema judicial, 

nomeamos o agravamento das molduras penais, a criação de condições nas prisões que 

favoreçam uma futura integração dos condenados, o reforço da capacidade policial, a 

desburocratização do próprio sistema e condições que garantam a independência dos 

tribunais. 

Nas últimas legislativas mais de 150 mil votos dos portugueses não tiveram qualquer 

representação, pois diziam respeito a pequenos partidos, que dada a eleição por círculos 

distritais, não conseguiram eleger nenhum deputado. Para corrigir esta situação e tornar o 

nosso parlamento mais representativo das diferentes expressões ideológicas propomos a 

criação de um círculo eleitoral nacional com 100 deputados dos 230 que constituem a 

Assembleia da República. 

O voto deve ser encarado não só como um direito mas também como um dever. Nenhum 

sistema representativo pode funcionar adequadamente quando repetidamente mais de 40% 

dos cidadãos eleitores não participa nos processos eleitorais.  

É verdade que a liberdade é um assunto delicado quando se debate a obrigatoriedade do 

voto. É importante salientar que o facto de se tornar o voto obrigatório, não obriga as pessoas 

a escolher um representante. Há duas opções: escolher um representante ou não escolher 

nenhum. O voto em branco é, de certo modo, uma forma de protesto e de insatisfação por 

parte do indivíduo. Mas ir votar é indispensável para o desenvolvimento e mudança do nosso 

país, porque votar faz parte da participação cívica de qualquer nação. Com a implementação 

do voto obrigatório, criar-se-ia um espaço de reflexão e de debate na sociedade, até porque a 

mudança passa pelo acto de votar e não pela apatia ou abstenção. 

Um sistema republicano sustenta-se no direito do voto, na representatividade dos eleitos e 
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num sistema judicial eficiente.       

 

 

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

 

1. Alteração do sistema judicial de forma a este ser mais eficaz e credível.  

 

 

2. Alteração do sistema eleitoral através da criação de um círculo nacional  

 

 

3. Alteração da lei eleitoral no sentido de tornar obrigatório o voto       

 


