
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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte 

de Lima 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando que os deputados à Assembleia da República são eleitos por um determinado 

círculo eleitoral, os mesmo deveriam defender as posições desse círculo e não estar sujeito à 

disciplina de voto do partido pelo qual foram eleitos. 

 

Considerando que a acumulação de cargos públicos pode impedir um bom desempenho dos 

mesmos e que o exercicio de mandatos consecutivos na Assembleia da República pode 

impedir a entrada de outras pessoas com novas ideias que permitam contruir outra dinâmica 

para o país. 

 

Considerando que não existem transportes escolares para satisfazer as necessidades de todos 

os alunos desde o pré-escolar ao Ensino Secundário as Juntas de Freguesia deviam ter 

competência ao nível da Política Educativa para a sua freguesia no sentido de criar melhores 

condições de acessibilidade dos alunos às suas escolas no mais curto espaço de tempo, dado 

que o ensino escolar básico ser considerado um ensino gratuito e estar consignado na lei. 

 

 

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

 

1. Não existência da disciplina de voto do partido  nas votações da Assembleia da República 
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2. Exlusividade de funções de cargos públicos e limitação de mandatos dos Deputados à 

Assembleia da República 

 

 

3. Juntas de Freguesia com maior competência ao nível dos transportes escolares. 

 


