
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA À ELEIÇÃO PARA A SESSÃO

ESCOLAR

Lista de Candidatos Ordenada

Ordem Nome Completo* Ano/turma* Idade*

1º Salma Arcos 9ºA 14

2º Mariana Marques 9ºA 14

3º Diogo Alves 8ºA 13

4º Gonçalo Brás 9ºA 14

5º Eva Vale 9ºA 14

6º Cláudia Santos 9ºA 14

7º Dinis Laranjeira 8ºD 13

8º Clara Correia 8ºD 13

9º Matilde Gonçalves 8ºD 13

10º Mateus Sá 8ºF 13

(*) obrigatório

Contactos do 1º candidato da lista*

Telemóvel: 934 265 885

E-mail: a14960@acoliveira.pt

IMPORTANTE:
- A indicação das medidas e respetiva fundamentação, não deve ultrapassar as 3 páginas.    (enviar para o e-mail: f921@acoliveira.pt)

mailto:f921@acoliveira.pt


Medidas e respetiva fundamentação

MEDIDA 1 Modificação das alíneas 1 e 2 do artigo 37.º - (Liberdade de expressão e informação)

Fundamentação:

1)Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou

por qualquer outro meio, bem como o direito de se informar, sem impedimentos nem discriminações.

Proposta: 1)Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela

imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de se informar, sem discriminações, nem

impedimentos, EXCETO NO CASO DE DISSEMINAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO.

2)O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura.

Proposta: 2)O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de

censura, EXCETO NO CASO DE DISSEMINAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO.

MEDIDA 2 Incluir uma sanção para casos de desinformação no código penal

Fundamentação: O código penal deve prever uma sanção para casos de desinformação, sendo a sua

apreciação da competência dos tribunais judiciais.

MEDIDA 3 Alteração da alínea d) do artigo 6.º do estatuto da ERC

Fundamentação:

d)As pessoas singulares ou coletivas que disponibilizem REGULARMENTE ao público, através das redes

de comunicação eletrónicas, conteúdos submetidos a tratamento editorial e organizados como um todo

coerente.

Proposta: d)As pessoas singulares ou coletivas que disponibilizem ao público, através das redes de

comunicação eletrónicas, conteúdos submetidos a tratamento editorial e organizados como um todo

coerente.


