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Identificação da Escola: Escola eb 2,3/s Dr Manuel R. Ferreira
Circulo: Leiria
Sessão: Escolar

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

1 – Uma vez que toda a comunidade escolar menor de 18 anos não tem o direito ao voto e
não tem igualmente o direito à escolha e à opinião acerca daquilo que se passa a nível
político, sugerimos a medida acima referida, para que todos tenham a possibilidade de
escolher 1 representante/militante de cada uma das forças políticas com representação
parlamentar, para defender junto dos restantes deputados dos vários partidos aquilo que
toda esta faixa etária opina e anseia;

2 – A população jovem quando está prestes a iniciar a cidadania activa, nomeadamente o
exercício do direito de voto não está suficientemente informada sobre as linhas de
pensamento dos partidos políticos e as formas de participação na vida política. Assim,
propomos a realização de palestras e outras iniciativas em número de duas ou três, com
carácter obrigatório, dirigidas aos alunos do 12º ano para que possam esclarecer dúvidas e
formar opinião.
Entre muitas outras coisas, consideramos estas iniciativas fundamentais para:
- Combater o desinteresse generalizado dos jovens pela política e assim contribuir para a
diminuição da taxa de abstenção nesta faixa etária;
- Contribuir para uma melhor e mais responsável participação dos jovens no exercício da
cidadania;

3 – Na República os cargos continuam a ser ocupados frequentemente pelos filhos de quem
os ocupou no passado. Isto sucede porque os partidos, muitas vezes dominados por pessoas
com grande influência na região é que escolhem os candidatos aos órgãos de poder local e
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não permitem as candidaturas de fora do círculo de pessoas habituais. Deste modo, fica
vedado o acesso à política a pessoas competentes e qualificadas.

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

1. Presença de 5 jovens portugueses, eleitos pela comunidade escolar nacional, na Comissão

de Educação Ciência e Cultura para apresentar propostas do seu interesse;

2. Desenvolvimento de iniciativas anuais obrigatórias vocacionadas para alunos do 12º ano a
fim de os preparar para o exercício da cidadania;

3. Contribuir para uma maior participação de Movimentos de Cidadãos independentes em
actos eleitorais;

