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Identificação da Escola: E.T.P.C. - Escola Técnico Profissional de Cantanhede
Circulo: Coimbra
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Os cem anos da República Portuguesa, a comemorar no presente ano - nomeadamente no
próximo dia dez de Outubro - deverão levar os portugueses e os jovens em especial a
realizarem um balanço - necessário - sobre este sistema.
Bem ao lado do nosso Portugal assistimos a notícias de melhores empregos, melhores
oportunidades, bem sabendo que em Espanha se vive numa Monarquia Parlamentarista.
Desde que nascemos não conhecemos outro sistema, nunca experimentámos outro. Mas
porquê? Será este o melhor?
Cremos que a política é necessária para que o nosso País evolua e se posicione, diante dos
demais países do Mundo, como um país rico - cultural e economicamente falando. Como
jovens sentimos que a política não é matéria de discussão nos nossos encontros. Daí estarmos
cada vez mais afastados dos espaços de debate político, deixando para quem é eleito - por
quem vota - a governação dos nossos dias. Poucos jovens têm vontade de votar, dizem
mesmo, "Para que vou votar se depois fica tudo na mesma?", "São todos iguais"….

Sem

compreenderem que não votando - acto de responsabilidade, de cumprimento de um dever
cívico - deixam o rumo da sua vida ser orientado por outros…

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

1. Criação de uma Lei destinada a obrigar os cidadãos portugueses a exercerem o direito de

voto, sob pena de lhes ser aplicada uma coima. Salvaguardando, as faltas justificadas por

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.

motivos imprevistos de doença súbita e/ou grave.

2. Criação de um Gabinete, junto de cada Escola, acompanhado por um/dois professor/es e
assistido pela Câmara Municipal do concelho, destinado a promover debates, palestras, a
publicação de um/a jornal/revista, espaço de debate e comunicações radiofónicas sobre os
"Acontecimentos da República", e suas formas de gestão e organização, de forma a divulgar
as matérias que estão na ordem do dia na Assembleia da República e na "mesa" do
Digníssimo Presidente da República, envolvendo as comunidades escolar e local. E como
forma de compensar os alunos envolvidos, desde que o solicitassem com a antecedência
mínima de três dias, justificar as faltas dadas desde que destinadas à preparação e
organização de quaisquer actividades neste âmbito.

3. Criar a obrigatoriedade de, de acordo com o calendário escolar, trimestralmente, cada
Grupo Parlamentar indicar um deputado, em funções na Assembleia da República para se
deslocar a uma Escola de cada distrito - priveligiando as que se situam fora da sede de distrito
- a fim de ouvirem os jovens - alunos, e dificuldades e/ou conquistas e/ou anseios e medos,
num espaço de debate, direccionado a toda a comunidade escolar. O Deputado encontrar-seia obrigado a comparecer sob pena de sofrer uma coima. Salvaguardando-se os motivos
imprevistos por razões de saúde.

