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: Colégio São Miguel
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

Nos dias de hoje, a população está desinteressada e desacreditada no que diz respeito à
República. A maioria dos cidadãos não se vê espelhada nos deputados que elege como seus
representantes na AR, o que tem como consequência a crescente percentagem de abstenção.
Nas eleições Presidenciais, em 2006, a percentagem de abstenção foi aproximadamente de
37% e nas eleições Legislativas do ano passado, esta percentagem ultrapassou os 40%.
Os jovens são os responsáveis pelo amanhã e é muito importante que eles se sintam
informados sobre o que se passa no nosso país, a fim de se sentirem motivados para
participar na vida política activa. Criando, desde cedo, um espírito de formação e de
responsabilidade é mais fácil para os jovens sentirem que têm um papel crucial em Portugal e
no mundo.
O incentivo ao seu envolvimento requer medidas concretas e exequíveis, que não só levem à
participação da generalidade da juventude, como também potenciem aqueles que, desde
cedo, revelam mais-valias para a condução da vida política. Também consideramos que o
desinteresse da população deriva da falta de informação em relação aos diversos temas
estudados e debatidos na Assembleia da República.
Nesse sentido, as nossas propostas teriam como principal objectivo a sensibilização da
população para que esta se sinta como parte integrante dos assuntos políticos. Seria
igualmente importante que os jovens pudessem dar a sua contribuição quer no seu
estabelecimento de ensino, quer em contacto com pessoas de diferentes faixas etárias de
vários pontos do país.
Uma vez que é considerada crucial a estabilidade de um país sugerimos que se organizasse
um congresso com todos os partidos e que estes se reunissem durante um certo tempo,
definido por estes, com a principal finalidade de criar medidas base aceites pela maioria dos
deputados. Este documento deveria ser aplicado e cumprido durante um determinado
período de tempo mesmo depois de uma nova legislatura.
Através deste projecto, garante-se a possibilidade de melhorar o estado actual do nosso país.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização com vista a divulgar as melhores formas

de participação nas decisões tomadas pelos deputados da Assembleia da República.

2. Criação de Associações de Estudantes ou de outros Órgãos Representativos seleccionados
pelos alunos que, em parceria com determinadas entidades (nomeadamente o IPJ), se
responsabilizassem pela organização de campos de trabalho, acções de formação, debates ou
outras actividades que promovessem valores de cariz político e social nos jovens.

3. Implementação de uma medida que obrigue a que, seja qual for a legislatura, se respeite
um acordo previamente realizado e validado, que inclua as medidas base que garantiriam a
estabilidade no nosso país nos seguintes sectores: saúde, educação, justiça e economia. Este
documento não poderia ser alterado num período de tempo a definir.

