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 de Agricultura e Desenvolvimento Rural de

Carvahais/Mirandela
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

Uma vez que um dos objectivos da proclamação da República passava pela necessidade de
participação social e política de todos e visto que, actualmente, se considera que os
portugueses (e, em especial, os jovens) estão alheados da vida política do país, consideramos
que é urgente adoptar medidas que incentivem, de forma especial, os jovens a intervirem
activamente na construção de uma sociedade mais justa. Consideramos, portanto, que a
crescente participação social e política dos jovens se constitui como condição indispensável
para o aperfeiçoamento da democracia portuguesa.
Num outro âmbito, dado que um dos objectivos da proclamação da República passava pela
supressão das desigualdades socioeconómicas e visto que, actualmente, persistem no nosso
país desequilíbrios regionais acentuados entre o interior e o litoral, consideramos que é
urgente adoptar medidas que corrijam essas assimetrias no sentido de construirmos uma
sociedade mais justa.

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

1. A idade mínima para votar deve passar dos dezoito para os dezasseis anos.

2. Criar uma rede social inter-escolas de várias regiões para partilha de preocupações
sociopolíticas que deverão ser objecto de apresentação em sede de Parlamento.
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3. Criar emprego e qualificar os recursos humanos no interior do país, apostando na ligação
entre o Ensino Superior e o tecido empresarial local.

