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
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Identificação da Escola: Colégio Miramar
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

A República faz cem anos, todavia, não atingiu ainda o seu ponto máximo de
maturação, na medida em que, não desenvolveu ainda capacidades suficientes para tornar os
cidadãos elementos mais pró-activos nas decisões da sua vida.
Mediante o anteriormente exposto, consideramos que as medidas abaixo propostas
concorrem positivamente para a motivação e incentivo dos cidadãos a uma participação mais
activa na vida pública, contribuindo, deste modo, para que se alcance uma sociedade mais
participativa e consciente dos problemas que enfrenta.
Somos da opinião que esta intenção, será alcançada apenas através do envolvimento
mais activo das camadas mais jovens da população, de modo a que, chegados à vida adulta,
compreendam a realidade em que vivem e possam desempenhar de forma mais empenhada
e consciente as suas funções, direitos e deveres na sociedade.
Prentende-se, com estas medidas, que os cidadãos que são directamente visados
pelas propostas de lei discutidas na Assembleia da República, e pelas decisões tomadas pelas
entidades de poder local, possam ter voz activa na sua elaboração e discussão, para que estas
se aproximem mais da realidade vivenciada.

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

1. A presente medida visa estabelecer a obrigatoriedade da presença de representantes de

entidades apartidárias e que enquadrem directamente as temáticas abordadas, isto é, que se

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.

encontrem intimamente ligadas às mesmas, conhecendo-as profundamente no terreno, em
debates promovidos, quer na Assembleia da República, quer em outras assembleias locais,
uma vez que estes terão conhecimentos mais concretos da realidade existente e das possíveis
consequências das medidas a aprovar.

Deste modo, o seu contributo favorecerá e

enriquecerá o diálogo que se possa estabelecer, prévio a tomadas de decisão determinantes.

2. A presente medida tem como objectivo a implementação de acções de apoio à
comunidade, a realizarem-se por alunos do Ensino Secundário, contribuindo para a sua
formação enquanto cidadãos responsáveis e intervenientes na sociedade que os envolve.
Estas acções decorrerão mensalmente, durante uma manhã ou tarde, ficando ao critério das
escolas definir a obrigatoriedade, ou não, das mesmas.

3.

