
REGIMENTO DO PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS 

(Básico + Secundário) 

ANEXO 1: SESSÃO DISTRITAL/REGIONAL 

Proposta de eliminação 
 
 

A proposta de eliminação consiste em eliminar uma das medidas do projeto-base. 
 
Escola (ou grupo de escolas) proponente(s): .………………………………………… 
 
Medida a eliminar: n.º ………………. 

 

 

 

 
Proposta de emenda 

 
 

A proposta de emenda consiste em alterar a redação da medida do projeto-base. Essa 

alteração pode ser efetuada de uma das seguintes formas: 

 

a) modificando uma ou mais expressões dessa mesma medida: 

ou 

b) combinando a medida (ou parte da medida) do projeto-base com outra que conste 

de um dos outros projetos em debate. 

 

Escola (ou grupo de escolas) proponente(s): .………………………………………… 

 

Medida do projeto-base a emendar: n.º ………………. 

 

Redação proposta (escrever no espaço abaixo, de forma legível): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(No caso de a alteração da redação resultar da combinação de medidas de várias escolas, 

devem ser especificados abaixo os números das medidas e o nome das respetivas 

escolas.) 

 

Esta redação resultou da combinação da medida n.º ….............…....… com a medida 

n.º …….….…..… da(s) Escola(s)…….………………………………………………………….. 

…………………………………….………………………………………………………………….. 

 

 

  



REGIMENTO DO PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS 

(Básico + Secundário) 

 

Proposta de aditamento 

 

 

A proposta de aditamento consiste em acrescentar uma medida ao projeto-base. O 

aditamento pode ser efetuado de uma das seguintes formas: 

 

a) introduzindo no projeto-base uma medida que conste de um dos outros projetos 

em debate: 

ou 

b) introduzindo no projeto-base uma medida que resulte da combinação de duas 

ou mais medidas de outros projetos em debate. 

 

 

 

(No caso de não serem introduzidas quaisquer alterações à medida a acrescentar, 

especificar apenas o número da medida e o nome da respetiva escola.) 

 

 

Escola (ou grupo de escolas) proponente(s): …………...……………………………..… 

 

Aditamento da medida n.º …..... da Escola .………….………………..……….…….…… 

 

 

 

 

(Se a medida a acrescentar resultar da combinação de medidas de várias escolas ou sofrer 

alguma alteração, escrever abaixo o texto da nova medida e especificar os números das 

medidas e o nome das respetivas escolas.) 

 

 

Nova medida com o seguinte texto: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Esta redação resultou da combinação da medida n.º ….............…....… com a medida 

n.º …….….…..… da(s) Escola(s)…….………………………………………………………….. 

…………………………………….………………………………………………………………….. 

 

 


