
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 Básica e Secundária de Albufeira 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Votar aos 16 anos é uma forma dos jovens participarem activamente na sociedade e 

concomitantemente aumentar a sua participação política. 

É dever dos jovens estar atento a todas as decisões que são tomadas e que influenciam a sua 

vida e chamar a atenção sempre que acontecer alguma injustiça, sempre que algo estiver mal, 

dando assim o seu contributo na construção de um futuro que é comum a todos, um futuro 

melhor para o nosso país. Acresça-se que os jovens aos 16 anos são imputáveis penalmente e 

têm responsabilidade laboral. Assim sendo, se aos 16 anos um jovem pode ser um 

trabalhador responsável, deve ter direito a ser também ele um cidadão responsável. 

Acreditamos que a participação cívica e política dos jovens passa ainda pela integração em 

associações de utilidade pública e em comissões municipais do foro sócio-cultural, desportivo 

e ambiental, o que desenvolverá indubitavelmente competências, que são relevantes em 

determinados contextos, e os jovens terão a oportunidade de imediatamente as levarem à 

prática. Falamos de competências como relacionamento interpessoal e comunicação, 

liderança, planeamento, trabalho de equipa, consciencialização intercultural, gestão, 

resolução de conflitos, competências linguísticas, fomento de debate, entre outras. 

De salientar que esta participação potencia ainda o desenvolvimento de qualidades como 

compromisso, envolvimento, responsabilidade, solidariedade, consciência democrática, 

participação, iniciativa, respeito, entreajuda, tolerância e auto-estima. 

Deste modo, consideramos que, quer as associações quer as comissões municipais são 

espaços onde os jovens constroem parte importante da identidade do seu Ser Político. 

 

 

 



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. 

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

 

1. Direito de voto aos 16 anos 

 

 

2. Incluir nas estruturas orgânicas das associações de utilidade pública uma cota obrigatória 

para jovens dos 16 aos 21 anos. 

 

 

3. O representante da Associação de Estudantes local ou o representante destas deve integrar 

as comissões municipais do foro sócio-cultural, desportivo e ambiental. 

 


