
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 Domingos Rebelo 

Circulo: R.A.Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

 Atendendo à crescente desmotivação dos jovens  face à política é importante que estes, no 

seu quotidiano tenham consciência que as decisões políticas, às quais eles parecem 

aparaentemente estar inertes, têm influência directa em toda a sua vida. Dai que é urgente 

um maior envolvimento da juventude na tomada de decisões do nosso País. Pois ao longo do 

seu processo de formação, enquanto indivíduos sociais, o contacto com realidades diferentes 

e por vezes problemáticas, faça com que estes sejam capazes de mobilizar as suas 

competências na  resolução de problemas.  

 

 

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

 

1. Alterar a lei eleitoral, reduzindo o número de mandatos do primeiro ministro a três, cada 

um com a duração de quatro anos, e alterando a forma de eleição dos deputados da 

Assembleia da República, para um sistema que combine um círculo de eleição nacional, com 

círculos uninominais de âmbito local. 

 

 

2. Alterar a idade mínima para votar, para os 16 anos, de modo a mobilizar os mais jovens 

para a participação cívica e melhorar a compreensão destes pelas instituições políticas.  
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3. Passar a ser obrigatório, que quando se efectuar a discussão de um projecto de lei, se ouça, 

pessoas especializadas na área, não podendo estas ter quaisquer tipos de liagações 

governamentais, com o objectivo de estas leis serem efectivamente eficientes e adequadas 

para a realização do País. 

 


