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: COLÉGIO DE LAMEGO
Circulo: VISEU
Sessão: Secundário

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

As medidas propostas visam a promoção de uma sociedade mais informada, politicamente
esclarecida e aberta ao debate político.
Pretendem, igualmente, a construção de uma sociedade mais equitativa, democrática e
confiante no sistema político e nos governantes que orientam a nação.

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

1. Criação de um breve espaço televisivo após o "Direito de Antena", encabeçado por uma

comunidade de cidadãos academicamente notáveis, politicamente idóneos ou livres de
conotações partidárias, e elucidados, tendo em vista o esclarecimento público das medidas
estruturantes que cada partido político propõe nos seus manifestos/programas eleitorais. Tal
bloco televisivo assumiria um carácter expositivo e explicativo, sendo de fulcral importância
em períodos eleitorais.

2. Referendar a legitimidade deste sistema político, a república, cem anos após o golpe de
Estado que depôs a monarquia. Não se pretende, com esta proposta de referendo, colocarem
causa o sistema político nem a sua democraticidade, mas sim legitimar e consolidar o seu
poder através da opinião pública.
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