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Identificação da Escola: Escola E.B. 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade Sardoal
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

5 de Outubro de 1910 - data da implantação da República, um dos marcos mais relevantes da
nossa história. Sendo este o ano em se comemora o centenário da República, é notória uma
maior visibilidade para o que sucedeu há cem anos atrás, bem como para os desafios que os
ideais que lhe estão subjacentes suscitam na actualidade. É pertinente referir que nem todos
têm conhecimento desses mesmos ideais, ou melhor dizendo, nem todos sabem
concretamente o que visam, o que só por si constitui um factor preponderante não só para a
defesa, mas também para a reivindicação dos mesmos.
A instauração da República trouxe consigo os ideais que têm por objectivo assegurar a
liberdade de todos, um estado de direitos que se preocupa em combater a desigualdade e a
pobreza, um estado em que “os governantes têm de conhecer a realidade do país. E os
cidadãos, por seu turno, têm o dever de participar na vida cívica, ao invés de se queixarem
sistematicamente do Estado ou da classe política", (Outubro de 2009,Anibal Cavaco Silva).
Contudo, há que ser racional, e anuir que nem sempre isso se verifica. Portugal enfrenta hoje
vários desafios nas mais diversas áreas, a título de exemplo, na área da Saúde, da Política, ou
da Educação.
Como cidadãos que somos, poderemos assentir duas atitudes: ou aliamo-nos em torno desses
ideais, tentando erguê-los e fazer com que estes se façam sentir, ou pura e simplesmente
regozijamo-nos em torno de nós próprios, aguardando que alguém tome uma atitude.
É certo que se formos interpelados sobre qual dos comportamentos deveremos adoptar,
todos responderíamos, sem hesitar, que seria o primeiro. Porém, é sempre mais fácil falar que
agir. Nos dias de hoje, ainda são muitos os jovens que, em dado momento, se interessam pela
política; contudo, são muito poucos os locais onde eles podem, de forma concreta, pôr em
prática a sua intervenção. Existe a necessidade de os jovens se fazerem ouvir, pois, como
jovens que são, constituem o futuro de um país melhor, um Mundo melhor. Há que criar
formas de os jovens poderem ser mais activos, pois estes, para além das inúmeras
capacidades que possuem, podem ser empreendedores, participativos, e sobretudo
empenhados e conscientes da vida política.
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Era, a par de tudo isso, interessante que o governo fomentasse esse espírito de iniciativa,
pois, tal como a nós nos é dada hoje a oportunidade de viver um espírito de debate, ainda
que num "parlamento" a nós destinado, muito mais interessante seria se todos tivessem
acesso a uma experiência “in loco”, se não análoga, melhor até.
Apesar de considerarmos que tudo isso são factores a favor de uma maior intervenção dos
jovens na sociedade, fazendo com que estes reflictam sobre os seus ideais, bem como sobre
os problemas que emergem em sem redor, achamos que falha a parte fulcral da questão. Ora,
certo é que muitos jovens possuem capacidades inatas que lhes possibilitam ter um forte
poder de argumentação sobre quaisquer assuntos. No entanto, nem todos somos iguais, nem
todos nascemos dotados de certas capacidades. Pelo exposto, achamos pertinente que não só
se ensinem os alunos a responder, mas também a interrogarem-se, adquirindo espírito de
iniciativa, lançando o debate. Antes de fazer, há que aprender a saber fazer.

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

1. Implementação a nível Nacional de “Debates juvenis”, onde os jovens pudessem discutir

sobre os mais diversos temas propostos, bem como apresentarem os seus problemas a um
executivo Camarário presente nos mesmos.

2. Instauração de uma "Semana Juvenil Parlamentar", onde a assembleia da República abriria
portas para receber os jovens, e com eles dinamizar as mais diversas actividades, referentes a
vários domínios políticos.

3. Reformulação dos conteúdos programáticos de algumas disciplinas, de carácter global,
visando uma melhor exploração das capacidades argumentativas dos jovens.

