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Identificação da Escola: Escola Secundária Manuel de Arriaga
Circulo: Açores
Sessão:

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

Há cerca de 100 anos, um grupo de cidadãos teve a coragem de alterar profund amente
a sociedade portuguesa, deixando-nos uma vasta herança de valores que nos define e que
devemos defender. Contudo, um século depois, este regime democrático, apesar de todos os
seus benefícios, apresenta algumas falhas. Todos nós temos consciência do que no nosso país
se vivem desigualdades e injustiças. E, nós, como jovens de hoje e homens de amanhã, temos
a responsabilidade e o dever de tentar melhorar a República para que possamos viver em
conformidade com o que ela representa.
Assim, queremos diminuir as assimetrias sociais que infelizmente ainda estão presentes
na nossa sociedade. Consideramos que não faz sentido, num país onde a taxa de desemprego
é tão elevada e onde o salário mínimo é inferior a quinhentos euros, que alguns cidadãos
aufiram valores exorbitantes pelos cargos públicos que ocupam. Por isso, seria fundamental
que existisse uma entidade independente que regulasse os salários e os benefícios que, por
vezes, se apresentam tão exagerados.
Também consideramos muito importante consciencializar os jovens do papel activo que
poderão desempenhar na sociedade. Para isso, propomos a realização de iniciativas que
esclareçam e cativem os jovens para a cidadania. Liberdade, igualdade, justiça, educação e
solidariedade são alguns dos valores que necessitam de ser esmiuçados para que o seu real
significado seja apreendido de facto. Por conseguinte, a partilha de experiências por parte de
personalidades de relevo da res publica poderá contribuir para a divulgação e esclarecimento
dos ideais em que se baseiam a nossa República. De salientar, por exemplo, iniciativas como o
Parlamento dos Jovens que proporcionam experiências enriquecedoras para a consciência
cívica dos jovens e como incentivo à futura participação na vida política.
Um dos aspectos que consideramos mais flagrante na nossa democracia prende-se com
a elevada abstenção nos actos eleitorais, quando diariamente se ouvem criticas aos
protagonistas do meio político. Propomos, por isso, a obrigatoriedade do voto, porque só
quando todos assumirem as suas responsabilidades, poderemos viver uma democracia plena.
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O acto de votar, mais do que um direito, deverá ser um dever!

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

1. Criar uma entidade reguladora que controle os salários e as regalias dos membros dos

órgãos de soberania com poder vinculativo no sentido de defender a igualdade e diminuir a
assimetria entre cidadãos

2. Promover iniciativas como debates e palestras, tendo como objectivo aproximar os jovens
da política, contando, por exemplo, com a participação de personalidades relevantes que,
com a sua experiência, podem contribuir para uma vivência mais activa da sua cidadania.

3. Implementar a obrigatoriedade do voto como forma de erradicar a abstenção, uma vez que
a cidadania é constituída não só por direitos mas também por deveres.

