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: Básica 2/3 e Secundária Dr. Hernâni Cidade
Circulo: Évora
Sessão: Distrital

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

Argumentos que enquadram as medidas para efectivação propostas.
As medidas propostas assentam sobretudo numa visão ética da realidade:
- ética da responsabilidade própria, através do reconhecimento da complexidade da vida
política e da inexistência de experiência por menores de 20 anos, em muitos dos campos da
sua vivência (tome-se o caso do acesso à vida laboral, da não dependência financeira ou
habitacional do pai e mãe, por exemplo);
- ética da responsabilidade alheia, penalizando quem, por razões que lhe possam ser
imputáveis, desatendeu ao propósito fundamental da vida política, a prossecução do bem
comum;
- ética da legitimidade, uma vez que parece clara a necessidade de vínculos efectivos entre
quem elege e quem é eleito, vínculos tanto mais directos, quanto menos mediados por
estruturas partidárias mais interessadas em eleger clientelas, tantas vezes sem qualquer
vinculação directa às populações que dizem representar.

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

1. Alterar a idade a partir da qual é possível votar. Propõe-se que seja a partir dos 20 anos

porque antes dessa idade, não lhes parece que a maioria das pessoas tenha maturidade e
conhecimentos suficientes para tomar esse tipo de decisões.
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2. Obrigação do cumprimento dos programas e promessas (de parte ou da maioria) que os
partidos eleitos/deputados ou outros representantes apresentam nas eleições. Estão
excluídas as propostas que resultem por mudança das condições (socioeconómicas ou outro
tipo de situações) após o período de eleitoral se tornem impossíveis (ou demasiado
prejudiciais) de realizar. Isto implicará algum tipo de penalização, foi falada a possibilidade de
perda de mandato.

3. Elaboração de um sistema de representatividade da população, para efeitos de constituição
da Assembleia da República, que garanta a necessária vinculação dos deputados às regiões,
para que não suceda haver candidatos por uma região que nem sequer nela residem.

