
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 Velas 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 1 – Propomos o adiamento do voto para os 21 anos. Nós, jovens próximos da 

maioridade, achamos interessante o facto de nos tornarmos independentes, mas sejamos 

realistas, o nosso grau de conhecimento acerca dos representantes do nosso país é bastante 

baixo, o que nos leva a concluir que aos 18 anos ainda não temos maturidade suficiente para 

decidir acerca de quem vai governar a vida dos portugueses, até porque nessa altura estamos 

mais preocupados com assuntos que dizem respeito à juventude e à nossa educação. É 

possível afirmar-se que existem grandes camadas jovens que votaram pela primeira vez no 

passado ano que pouco se interessaram com quem iria ganhar, pois acreditamos que o mais 

importante talvez seria saber se o novo governante continuaria ou não a organizar as festas 

da vila. A verdade é que na maioria dos casos, as decisões realmente importantes dizem mais 

respeito aos nossos pais do que a nós nesta idade. Não será mais viável votar quanto se está 

no fim da Universidade prestes a entrar numa vida adulta e profissional, em que esses 

assuntos nos vão interessar mais, temos mais maturidade e nos vão afectar directamente? 

2 – Propomos que o Presidente da Assembleia da República não seja membro do mesmo 

partido político do Governo. Todos os dias nos deparamos com injustiças que poderiam ser 

evitadas, se por um lado houve alguém que nos passou à frente na fila, por outro há um 

presidente corrupto que dirige assuntos de interesse público por própria conveniência. O 

nosso objectivo não é, contudo, “apontar o dedo” a ninguém, mas sim tentar clarificar os 

assuntos correspondentes a uma nação. Não será legitimo propor que o Presidente da 

Assembleia da República seja obrigatoriamente de um partido diferente do governante? 

Acreditamos que só assim, tanto para nós jovens, como para pessoas de idade mais avançada, 

poderemos ter uma política mais justa, mais transparente e mais democrática. Com toda a 

certeza destacar-se-á uma maior amplitude de opiniões e muitas decisões serão tomadas com 

maior rectidão, dando-se mais importância à palavra das minorias partidárias e fomentando 

deste modo a transparência e independência que caracteriza as instituições republicanas.  

 

3 – Propomos a consciencialização e aproximação dos jovens aos assuntos políticos. Nós, 
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alunos da EBS de Velas, achamos que o lazer pode ser sinónimo de educar, assim, seria 

interessante criar um jogo dentro do género simulatório (por profissionais competentes no 

ramo) que retratasse o ambiente da Assembleia da República, através do qual os jovens se 

pudessem familiarizar com esta e tivessem a possibilidade de intervir “vestindo a pele” de um 

deputado à sua escolha, ou até mesmo do próprio presidente.Este personagem teria missões 

a cumprir que iriam contribuir para a decisão da vida do povo português, decisões estas que 

poderiam levar à banca rota do país e à miséria da população, ou então ao sucesso e 

exaltação de um povo tal como sucedeu na época dos descobrimentos. No entanto, 

pensámos que seria pertinente que este jogo fosse gratuito e acessível a toda a população, 

para que chegasse facilmente aos mais novos, e quem sabe aos adultos interessados.Para 

além disso, na escola criar-se-ia um clube parlamentar onde se pudessem debater de uma 

forma política os assuntos da escola. 

 

 

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

 

1. Propomos o adiamento do voto para os 21 anos.  

 

 

2. Propomos que o Presidente da Assembleia da República não seja membro do mesmo 

partido político do Governo.  

 

 

3. Propomos a consciencialização e aproximação dos jovens aos assuntos políticos através da 

criação de um jogo didáctico e de um clube parlamentar escolar. 

 


