
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 Vitorino Nemésio 

Circulo: Açores 

Sessão: Regional 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e politica, é um dos objectivos 

primordiais do programa em que este debate se insere, pelo que o tema proposto para este 

ano, Participação Cívica dos Jovens, vai directamente ao encontro do que o parlamento dos 

jovens representa. Este é um tema que, embora de abordagem complexa, se ajusta ao 

paradigma social aquando de qualquer acto cívico que assim o exija. Face ao cenário que 

observamos no nosso país, a Escola Secundária Vitorino Nemésio propõe as seguintes 

medidas: 

1. Abertura das eleições aos jovens dos 12 aos 15 anos, fomentando assim o hábito de votar 

desde cedo, aproveitando a energia da juventude e a sua capacidade crítica. Os votos não 

seriam oficiais, mas ajudariam na formulação de estatísticas, que poderiam ser aproveitadas 

para estudos políticos. Estas eleições seriam feitas na escola, porém, como não seriam 

oficiais, não teriam de ser realizadas, obrigatoriamente, no mesmo dia. Assim estaríamos a 

incentivar o hábito de votar, nos mais jovens, para que quando chegassem à idade adulta o 

fizessem de forma crítica, esclarecida e responsável. 

2. Atribuir maior poder de decisão e participação, à população não votante, a partir dos 

dezasseis anos, através da alteração da política de voto. Desta forma, conseguir-se-ia 

conquistar uma maior simpatia por parte dos jovens, fazendo-os sentir parte integrante da 

sociedade envolvente, da qual constituem um alicerce. É também lógica esta proposta, uma 

vez que a sociedade impõe todos os deveres fundamentais, como o trabalho, os impostos e 

até a responsabilidade criminal, aos dezasseis anos. 

3. Propomos, também, uma aplicação prática do parlamento dos jovens, contribuindo para 

uma política de proximidade, reunindo, trimestralmente, representantes da Assembleia de 



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. 

Escola de cada estabelecimento de ensino da Região, com os deputados eleitos pelos Açores à 

Assembleia da República, de modo a formularem projectos-lei que resolvam as maiores 

necessidades dos estudantes, a apresentar em plenário na própria Assembleia da República, 

fazendo assim chegar directamente as nossas preocupações a quem as pode solucionar. Após 

isto, em cada escola seriam realizadas palestras explicativas da sessão decorrida, para que 

todos os alunos ficassem a par da iniciativa. 

 

 

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

 

1. Realização de pré-eleições para os jovens dos 12 aos 15 anos. 

 

 

2. Voto oficial a partir dos 16 anos. 

 

 

3. Aplicação prática do parlamento dos jovens, através de reuniões com os deputados de cada 

região/distrito eleitos, à Assembleia da República. 

 


