
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 Profissional Mariana Seixas - Sede 

Circulo: Viseu 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As razões que nos fazem defender esta medida são: 

• Alheamento dos jovens relativamente a vida política. 

O desinteresse e desmotivação dos jovens resultantes do topo de política que hoje se vive, a 

politica como espectáculo, a politica como poder e associada aos lobbies têm tido como 

resultado a desilusão e o descontentamento. O cidadão comum, em particular os jovens 

sentem que não têm nada a ver com a política actual. Alem disso, há ainda a referir o facto de 

os jovens se sentirem distantes das tomadas de decisões, pois estas estão confinadas a um 

grupo inacessível ao cidadão comum. 

• A pressão das eleições. 

Os candidatos demonstram um interesse na campanha eleitoral em relação aos jovens; 

contudo durante o seu mandato os objectivos defendidos e apoiados pelos candidatos são 

deixados cair por terra, o que leva à desilusão. 

• Abstenção nas eleições. 

Os cidadãos não se referem nas políticas apresentadas pelos candidatos, acham que o seu 

voto não fará diferença. 

• Dificuldade de acesso de informação. 

Mesmo que o cidadão queira participar activamente na política, por vezes encontrava as 

portas fechadas que o impedem de agir. 

• Desertificação do Interior. 

Actualmente o Interior de Portugal, especialmente as pequenas cidades e aldeias encontra-se 

cada vez mais abandonado devido ao facto de os jovens acreditarem que as novas 

oportunidades e futuro se encontram nas grandes cidades o que leva a um desinteresse da 

sua região. Uma das causas principais é a falta de emprego; criando uma motivação e 
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incentivo para que os jovens fiquem na sua região a desertificação poderá ser combatida. 

Ao participar activamente na política da sua região, ao sentirem-se responsáveis pelas 

decisões, os jovens desenvolvem laços com a sua “terra”, o que dificulta o seu abandono. 

 

 

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

 

1. Defendemos a extensão da lei da paridade aos jovens. 

Consideramos fundamental a participação dos jovens do ensino secundário na vida política 

das Autarquias. Só participando activamente das discussões e decisões é que os jovens 

podem tomar conhecimento das necessidades e oportunidades da região em que vivem. No 

entanto o primeiro passo deve ser dado por quem está na política, implementando a nossa 

medida. 

 

 

2.       

 

 

3.       

 


