
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: ETAP- Escola Profissional- Unidade de Formação de Viana do Castelo 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Neste novo ano lectivo, a Assembleia da República propôs-nos um novo tema para o 

Parlamento dos Jovens, “A República”. Sendo este um tema em voga com um elevado 

interesse para os jovens, que requer alguma dedicação dos mesmos perante o sistema em 

permanência no nosso país. Porém deparamo-nos com alguns problemas que assolam a nossa 

pátria: a falta de conhecimento dos jovens relativamente às ideologias e princípios políticos, a 

imutável falta de contacto do nosso Presidente da República com as diferentes realidades 

deste país, e por fim o desregramento do aliciamento nas campanhas políticas. 

Para combatermos estes três factores, ficou decidido na nossa sessão escolar e por 

concordância absoluta as medidas abaixo referidas, sendo para nós, como já foi referido dos 

principais problemas que afectam o nosso país.  

Pretendemos que o Presidente da República seja um membro mais activo na nossa sociedade 

procurando assim uma maior interacção entre ele e os eleitores, procurando também, que 

este não estabeleça única e exclusivamente contacto com os centros urbanos mas também 

esteja presente nos meios rurais. Pretendemos desta forma que a visita do Presidente da 

República seja mais assídua e regular por todo o país de forma a conhecer as diferentes 

realidades das diferentes zonas do território. 

Durante as campanhas eleitorais, os partidos dão maior importância aos brindes 

preocupando-se meramente com a divulgação do símbolo do respectivo partido, esquecendo-

se constantemente de promover o diálogo utilizando assim o grande factor de comunicação  

face to face, sem se dar ao trabalho de saber o grau de alfabetização que prevalece entre os 

eleitores, sendo assim esta a nossa segunda medida. 

Para concluir a nossa breve apresentação temos como terceira medida, um dos principais 

factores em falta no nosso país: o conhecimento das ideologias e dos princípios dos partidos 

políticos. Pretendemos assim impulsionar a cooperação das juventudes partidárias com as 

escolas, para assim enriquecer a capacidade crítica e a responsabilidade dos jovens de hoje 
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para o voto de amanhã.  

 

 

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

 

1. Fazer com que o Presidente da República participe mais activamente na sociedade 

procurando estabelecer contacto não só com os grandes centros urbanos, mas também com 

os meios rurais.  

 

 

2.  Combater o aliciamento dos Partidos Políticos nas campanhas eleitorais, que hoje em dia 

só se preocupam em mostrar o símbolo do seu partido sem ter conhecimento sequer do grau 

de alfabetização que persiste nos eleitores. 

 

 

3. Impulsionar a cooperação das Juventudes Partidárias com as escolas para que quando os 

jovens atinjam a maioridade já tenham ideologias e princípios formados sobre os partidos e as 

suas medidas. 

 


