
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 Mem Martins 

Circulo: Lisboa 

Sessão: 22/01/2009 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo em conta o tema “Participação Cívica dos Jovens”, debatemos com alguma exaustão 

cinco medidas apresentadas pelas listas eleitorais. Destas, por eleição, a assembleia 

seleccionou três, consideradas temporalmente prioritárias e politicamente mais relevantes. 

Assim, a primeira, visa dotar as escolas com painéis solares, é envolvida por uma preocupação 

ecológica e destina-se a contribuir para a produção de energia limpa, para a redução do 

deficit energético nacional, para a diminuição da dependência externa e para a redução de 

CO2. 

A segunda medida, aprofundando a democracia num sentido electrónico, propõe a criação de 

um sistema de votação on line colocado à disposição dos cidadãos, agilizando assim o 

processo eleitoral e, por via do comodismo inerente, ganhando novos votantes para a 

democracia, diminuindo deste modo a taxa de abstenção.  

A terceira medida proposta pela nossa Escola defende a inclusão de todos os deficientes 

físicos e mentais numa escola pública por concelho devidamente preparada para o efeito, 

contribuindo assim para a eliminação da exclusão social e psicológica sentida pelos 

portadores de deficiência. 

Pressupomos ter apresentado medidas de nítido alcance social, cujos efeitos práticos 

melhoram substancialmente o estado da nossa democracia. A primeira destinada a contribuir 

para um ambiente saudável e uma acentuada poupança de energia fóssil; a segunda, 

aperfeiçoando informaticamente a nossa democracia, fazendo-a entrar no século XXI, e, por 

fim, a terceira medida privilegiando a igualdade social, base fundamental de uma sã 

convivência democrática. 

 

 



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. Promover a certificação energética das escolas no sentido de aferir o nível de consumo 

energético, corrigindo situações provocadores de desperdício, bem como implementando 

energias renováveis por via da instalação de painéis solares nas escolas. 

 

 

2. Criação de um sistema de voto através da Internet, criando um espaço on line de fácil, 

rápido e universal acesso do cidadão à mesa eleitoral virtual. 

 

 

3. Reforçar a lei no sentido da implementação de uma escola por concelho possibilitadora da 

inclusão de todos os deficientes físicos e mentais na vida escolar normal. 

 


