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 Secundária de Ponte de Lima
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Considerando a necessidade de realçar uma maior intervenção dos jovens portugueses na
vida política.
Considerando a percentagem de abstenção nas últimas eleições para os vários órgãos
políticos e que esta não é um fenómeno fortuito, pelo contrário, a abstenção é interpretada
como expressão de um mal-estar, o resultado de uma mistura corrosiva de
descontentamento, de desinteresse pela política, e de um sentimento de crise de
representação.
Considerando que os cidadãos não se devem submeter aos interesses dos políticos
profissionais, mas sim participar activamente na formação e aperfeiçoamento deste sistema
político.

Propomos as seguinte medidas:

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

1. Implementar uma vontade de intervenção e luta pelos ideais genuínos da juventude,

participando activamente na vida política, nomeadamente através de representação
significativa na Assembleia da República, sentindo-se, assim, responsáveis e interventivos nas
decisões importantes do país e fomentando o debate, através da criação de clubes nas
escolas, onde se promova a apetência pela actividade política.
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2. Auscultar a população, através de debates, sobre os motivos da sua abstenção,
combatendo o "comodismo" das pessoas, quando confrontadas com decisões prejudiciais ao
seu bem-estar.

3. Controlar a aplicação das promessas eleitorais, reforçando a transparência financeira da
vida política e aumentando o poder dos eleitos em relação ao poder económico.

