
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 Secundária de Porto de Mós 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo em conta que: 

- Viver em democracia não significa apenas uma acepção restrita do princípio da democracia 

representativa, onde os cidadãos se limitam a eleger os seus representantes, que em nome 

do povo irão tomar todas as decisões durante o período para que foram mandatados. 

- Cada vez mais se verifica um afastamento dos cidadãos e em particular dos jovens, que não 

conseguem fazer ouvir a sua voz na tomada das decisões públicas. 

- É essencial que os jovens, tomando consciência do seu papel enquanto cidadãos activos, 

façam valer os seus direitos e contribuam para a resolução dos problemas nas várias áreas da 

vida em sociedade. 

 

 

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

 

1. Criação de uma comissão de jovens responsável pela organização de eventos socioculturais 

e pelo encaminhamento de sugestões e problemas levantados pelos jovens. 

 

 

2. Criação do provedor dos jovens. 

 

 



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. 

3. Incentivar os partidos políticos a promover a implementação das juventudes partidárias a 

nível concelhio. 

 


