
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 Torredeita 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Aproximação do cidadão comum à promulgação das leis 

 

 

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

 

1. - Criação de um Órgão auxiliar com representantes de todos os sectores económicos 

(cidadãos comuns). Pretende-se dar voz a todos os cidadãos sem olhar às habilitações 

individuais de cada um. Para isso selecionar-se-ão representantes nos vários distritos, 

especializados nos diferentes sectores económicos que irão integrar o Órgão auxiliar, sempre 

que a lei em questão assim o solicitar. 

 

 

2. Criação de um sistema para consulta popular. Este sistema consistirá na divulgação das leis 

em aprovação através dos meios de comunicação social. Posteriormente o cidadão pode dar a 

sua opinião sobre o sistema, através de uma ferramenta online. Com este sistema 

pretendemos que o Governo tenha sempre em conta a opinião do povo.  

 

 

3. Instruir os alunos nas escolas com conhecimentos políticos nos ideais democráticos da 

República Portuguesa, para que mais tarde quando exercerem o seu direito/dever de voto o 
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façam esclarecidos e conscientemente. Pois a maioria dos jovens quando iníciam o seu direito 

de voto não tem foramação nem conhecimentos para o exercício da função que estão a 

exercer. 

 


