
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: Escola Profissional Agostinho Roseta, Pólo do Crato 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas pressupõem uma intervenção política e pública dos jovens ao nível 

local e nacional. A criação de quotas para jovens nos órgãos de soberania pretende ser algo 

transitório para favorecer a discriminação positiva dos jovens. Ora, como os jovens 

tradicionalmente não têm entrado em alguns campos como é a vida política, uma boa forma é 

discriminar positivamente os jovens, favorecendo a sua inclusão, nomeadamente nas listas 

partidárias, promovendo simultaneamente a sua maior participação, dissipando o sentido 

pejorativo como que muitas vezes são "olhados" e, por outro lado, possibilitando uma maior 

representatividade dos jovens em órgãos de soberania. Ou seja, os partidos, para além das 

competências e das aptidões dos indivíduos escolhidos, deveriam propor um jovem até aos 25 

anos, entre 5 candidatos. Esta é, portanto uma questão de justiça e não apenas de 

competência. 

A implementação de 5 anos por legislatura facilita a concretização de projectos que são 

essencialmente estruturais. Aliás, tendo em conta os problemas económicos actuais, que 

derivam essencialmente de problemas estruturais e que implicam, naturalmente uma 

resolução a longo prazo, esta medida surge no sentido de se encontrarem respostas que 

possam ser postas em prática a longo prazo, logo as legislaturas devem ser mais longas para 

que um governo possa terminar o que propôs eventualmente resolver. Para além disso, reduz 

a despesa pública (apesar dos custos que a democracia implica) relativamente ao dispêndio 

das campanhas eleitorais e permite maior estabilidade política e económica no país.  

A redução das nomeações de determinados cargos políticos é uma proposta democrática e 

profundamente constitucional. Ou seja, há cargos que devem ser de livre nomeação (como 

assessorias e secretários de Estado) respeitando o artigo 117º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP) e outros devem ser sujeitos a concurso público para, não só aumentar a 

credibilidade da Administração Pública e ao mesmo tempo para, respeitar a mesma 

Constituição no seu artigo 50.º, quando afirma que “todos os cidadãos têm o direito de 

acesso, em condições de igualdade e liberdade, aos cargos públicos". Se esta medida não for 

discutida e reflectida o caminho que parece projectar-se é o de evidente 

governamentalização e partidarização da Administração Pública, para agrado de clientelas 
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partidárias. 

 

 

 

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

 

1. Criação de quotas para jovens nos órgãos de soberania. 

 

 

2. Implementação de 5 anos por legislatura. 

 

 

3. Redução das nomeações de determinados cargos políticos. 

 


