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: E.B.2,3/S de Mora
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

Os Jovens poderiam ter uma participação mais activa na vida política dos seus
municípios. Muitas vezes as populações não têm conhecimento nem participam nas
decisões tomadas na Assembleia Municipal passando os seus direitos para as mãos dos
dirigentes que muitas vezes não vão de encontro às suas necessidades.
Os jovens são muitas vezes postos de parte devido a preconceitos associados à
falta de maturidade e interesse por estes assuntos. Mas estes facilmente seriam
despoletados se houvesse uma oportunidade de integração activa na mesa da Assembleia.
Com vista a suscitar esse interesse e consequentemente um melhor conhecimento
acerca da vida política, poderia ser implementado nos vários programas disciplinares,
desde o ensino elementar, um ou mais subtemas que focassem aspectos essenciais da
política e cidadania, como por exemplo a distribuição entre as alas políticas de esquerda e
direita, os direitos fundamentais do cidadão, ou mesmo a forma como as eleições são
realizadas.
Com este conhecimento adquirido, os jovens poderiam ter mais consciência e desta
forma ajudar o país com o seu voto a ter uma nova atitude face à realidade que estes
enfrentarão.
Não nos tomam já com responsabilidade? Com 16 anos já podemos ser indiciados
judicialmente, podemos tirar a carta e eventualmente até casar! Porque não o direito ao
voto? Muitas vezes é nos dito que não temos maturidade suficiente, mas de que vale o
voto de um idoso analfabeto que nem o Presidente da República conhece?
Somos nós que temos de dar sangue novo ao actual regime político! Porque jovens, a
esperança do futuro passa por nós!

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
1 – Participação juvenil como representante presente em Assembleia Geral Municipal.

2 – Integração de subtemas como a política, e a cidadania nos vários programas
disciplinares.

3 – Direito ao voto a partir dos 16 anos.

