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 Dr. Manuel Laranjeira
Circulo: - Aveiro
Sessão: Secundário

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

OS DEPUTADOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL LARANJEIRA, EM ESPINHO, reunidos
na Sessão Escolar de 25 de Janeiro de 2010
Considerando que,
- a Primeira República Portuguesa permitiu uma maior democratização da sociedade e das
instituições, assegurando os direitos e garantias individuais fundamentais, designadamente a
liberdade de expressão e de reunião, condição essencial para a promoção da intervenção
cívica, política e cultural dos cidadãos;
- a Primeira República conferiu uma grande importância às causas sociais, concretamente a
implementação de reformas estruturantes como o direito à greve e ao lock-out, o
estabelecimento da segurança social, a lei do inqulinato, a regulação do horário laboral...;
- a crise social em que vivemos exige o envolvimento pro-activo, voluntarista de todos os
cidadãos, constituindo a solidariedade uma das respostas conformes ao reconhecido espírito
de generosidade dos jovens,
propõem o seguinte Projecto de Recomendação:

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

1. A

Criação de uma estação de rádio jovem oficial com o apoio do Instituto Português da

Juventude (IPJ), de modo a promover a participação política, cívica, social e cultural dos
jovens na sociedade, estimular e divulgar as suas ideias, talentos e competências.
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2. Disponibilização de um "espaço jovem" num jornal nacional de grande circulação
financiado pelo IPJ para a publicação de artigos de opinião acessível aos jovens portugueses,
reservado ao tratamento de temas de interesse geral sobre a actualidade, do País e do
Mundo.

3. Instituição e regulação de um regime de voluntariado regular para os candidatos ao ensino
superior, prevendo nomeadamente um desconto no pagamento das propinas proporcional ao
seu exercício, tal como acontece em alguns países europeus.

