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Identificação da Escola: Escola Secundária c/3ºCiclo do E.B. de Madeira Torres
Circulo: Lisboa
Sessão: Distrital

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Sendo este um ano tão importante para o país, visto celebrar-se o centenário da
Implantação da República, faz todo o sentido que o tema do Parlamento de Jovens esteja
relacionado com esta ocasião. Assim sendo, é tempo de reflectir, fazer o balanço destes cem
anos e com estes passados, verificar as falhas e os pontos fracos deste sistema com o intuito
de melhorar, avançar e projectar novas ideias e ambições. É certo que nos devemos
preocupar com todas as faixas etárias, mas não nos podemos esquecer do futuro e
indiscutivelmente sabemos, que o futuro de Portugal está no jovens e por isso, devem ser os
jovens o nosso foco populacional, a nossa maior atenção, o nosso caminho a traçar.
Temos a noção que nos tempos que correm, as camadas mais novas demonstram um certo
desinteresse e falta de motivação em relação à vida política, parecendo-lhes uma realidade
distante e fora de controlo. Está na hora de mudar! Com o objectivo de despertar este
interesse para a democracia, e, política e consequentemente promover a seriedade e
consciência do acto de voto nos futuros eleitores, propomos em 1º lugar a realização de
actividades socioculturais (acções de formação, palestras, workshops, encontros, convívios,
por exemplo), para que de uma forma lúdica e "juvenil" cheguemos a estas idades.
Em 2º lugar, avançamos com uma proposta que consiste em introduzir no currículo escolar do
12º ano o tema "Introdução à Política", porque ao averiguar que ainda existe muita ignorância
e falta de conhecimento nesta matéria, pensámos que seria uma proposta interessante,
pedagógica para informar e preparar os jovens para a vida política e de cidadania, não
esquecendo que o tempo ocupado neste tema, deveria ser retirado de aulas como Área de
Projecto (por exemplo), e não, horas de aulas acrescentadas.
Como a sociedade nacional abrange todas as idades, achámos justo propor um projecto que
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seja útil para todos, ou seja, a criação de referendos mais eficientes e em maior quantidade
por via telefónica e internet, para que a população veja a sua opinião, os seus problemas, as
suas críticas serem debatidas e resolvidas na Assembleia da República.
Com estas três medidas procuramos não só ir de encontro com as dificuldades, anseios e
problemas da população, como também aperfeiçoar este programa político para que nos
continuemos a orgulhar deste sistema nacional que é a República.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Realização de actividades socioculturais relacionadas com a democracia e politica,

despertando a curiosidade para estas e estimulando os jovens para o acto do voto sendo que
a República significa o poder do povo e que estes são o povo de amanhã.

2. Introduzir no currículo escolar do 12º ano o tema da Introdução à Política, com o objectivo
de informar e preparar os jovens para a vida política e cidadania.

3. Criar referendos mais eficientes para que a população veja a sua opinião representada na
Assembleia da República. Aplicação destes por via telefónica ou utilização da internet.

