
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 Básica 2,3 + Secundária de Rebordosa 

Circulo: PORTO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Implantação da República teve, no seu ideário, entre outros, o princípio da igualdade. 

Pegando neste princípio que hoje anda um pouco esquecido e partindo da nossa realidade- o 

meio em que vivemos, o tipo de ensino que nos é ministrado e a sua incapacidade de nos 

preparar para a vida futura - pretendemos sugerir algumas alterações no sistema de ensino 

que o tornem mais próximo das necessidades de desenvolvimento pessoal e social dos jovens. 

Este sistema deve ser capaz de nos preparar para o futuro, quer terminemos a  aprendizagem 

no fim do Secundário, quer tenhamos a possibilidade de ter um grau de ensino superior, mas 

que essa preparação para a vida seja realmente eficaz, desenvolvendo-se assim nos jovens, as 

capacidades e competências para singrarem no mercado de trabalho.  

Por outro lado, vivemos num meio onde uma parte significativa dos jovens começa a 

trabalhar muito cedo, daí que vejamos como essencial que, se quando se começa a trabalhar,  

se inicia também a nossa missão de contribuintes activos e desde que se atinja os 16 anos 

passando a podermos ser responsabilizados criminalmente, deveremos ter, também, a 

responsabilidade que, para além de um direito, é também um dever, de eleger quem nos vai 

governar.  O nosso envolvimento, como  jovens na resolução dos problemas da autarquia 

poderia ser um bom começo para incentivar a nossa participação civica e política, 

envolvendo-nos na tomada de decisões, no respeito pelas regras democráticas e pela 

pluralidade de opiniões. Talvez iniciando mais cedo a nossa intervenção cívica e política (antes 

da fase em que geralmente se casa e forma família), as mulheres conquistassem maior 

representatividade nos orgão de decisão política, tornando desnecessária a lei da paridade 

que hoje tanto se apregoa. O que é certo é que, ainda hoje, as mulheres continuam em 

minoria na vida política, quer nos orgãos do poder central , no poder autárquico quer a nível 
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do Parlamento Europeu..  

 

 

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

 

1. Recuperação do ensino secundário técnico (uma rede pública nacional de escolas 

industriais, comerciais e agrícolas) e artístico. Este tipo de ensino, pela sua natureza prática, 

pode proporcionar aos jovens que terminam o ensino secundário condições para entrarem no 

mercado de trabalho aportando uma mais-valia em vários domínios.  

 

 

2.  Alteração da idade mínima de voto para 16 anos. Com esta idade muitos jovens, ao 

concluirem o ensino secundário e, observadas as medidas propostas em 1. entram no 

mercado de trabalho, pelo que deverão ter uma participação mais activa na vida da 

comunidade; assim, sugere-se que, para além de sermos eleitores, possamos ser candidatos, 

pelo menos, aos órgãos autárquicos. 

 

 

3. Um maior investimento no ensino universitário público, por um lado pelo lado da oferta: 

fim do numerus clausus no acesso aos cursos; por outro lado não fazer depender a entrada 

nas universidades, exclusivamente, da média obtida no final do 12º ano, antes passando por 

uma análise do perfil do candidato e das competências adquiridas que lhe possam 

perspectivar um futuro de sucesso.  

 


