
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: Escola Secundária José Loureiro Botas 

CÍRCULO: Leiria 

SESSÃO: Ensino Secundário 

 

 

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 3000 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

   Os alunos da Escola Secundária José Loureiro Botas estudaram ao pormenor a 7.ª revisão da 

Constituição da República Portuguesa, especialmente o título VIII, referente ao Poder Local. 

   Após tal análise, concluíram que a antiga configuração do mapa de freguesias seria mais 

propícia a um desempenho mais eficiente e eficaz do executivo de cada freguesia e à resolução 

mais próxima e rápida dos problemas e das questões das populações. 

   Os discentes consideram que os meios financeiros à disposição do Poder Local são insuficientes 

para as atribuições que a Lei lhes confere. Assim, preconiza-se a autonomia e o reforço da 

capacidade financeira das autarquias, assente na participação – por direito próprio – nas receitas 

fiscais do Estado e nos princípios de coesão nacional, visando uma maior e mais equilibrada 

partilha de recursos entre o Poder Central e o Local. Tal permitirá que o Poder Local possa ver em 

si depositados mais poderes de execução. 

   Os jovens do Agrupamento atentos, informados e comprometidos com o desenvolvimento local, 

entendem que a criação das regiões administrativas (já prevista na Constituição) é condição 

principal para a concretização de uma coerente reforma da administração pública e para uma 

política de progresso regional capaz de aproveitar os recursos de cada região, combater as 

assimetrias e contribuir para a coesão regional. 

 
 

 MEDIDAS PROPOSTAS 
(Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas; máximo 500 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

1. Reversão da agregação das freguesias, regressando-se à antiga configuração.   

 



 
 
 
 
 
 

 

2. Defesa e afirmação de um regime de finanças locais que consagre a autonomia e o reforço da 

capacidade financeira das autarquias. 

 

3. Criação de uma efetiva política de descentralização. 

 

 

Nota importante 

Depois de preencher o projeto de recomendação, deverá gravá-lo em formato PDF e anexá-lo ao 

formulário eletrónico disponível, a partir de 6 de dezembro, na página Internet do Parlamento dos 

Jovens: www.jovens.parlamento.pt. 

http://www.jovens.parlamento.pt/

