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 Sec Morgado Mateus
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Democracia, justiça, solidariedade e igualdade. São estes os pilares de uma sociedade que
pretende oferecer aos seus cidadãos uma vida digna e com qualidade. Infelizmente hoje em
dia, a maior parte dos jovens não sabe as vantagens que a implementação da república trouxe
aos, cidadãos portugueses. Tal acontece, porque os jovens consideram que as suas opiniões
não são ouvidas e que os assuntos políticos são desmotivantes e desinteressantes. Assim, o
interesse surge apenas quando atingem a maioridade e, o que acontece actualmente, é que a
abstenção não pára de aumentar reflectindo o desinteresse dos jovens portugueses.
Decidimos participar neste projecto porque entendemos que por sermos jovens devemos ter
uma participação activa na vida política e social do país, para que um dia mais tarde enquanto
adultos possamos ter uma vida política mais consciente.
Festejamos este ano o centenário da república no entanto, vivemos 41 anos de ditadura e os
jovens foram parte do motor que desencadeou a revolução dos cravos que marcou o regresso
à verdadeira política republicana, numa fase em que a política era um interesse para a
juventude. A luta dos jovens do passado para chegar à liberdade de expressão é de certa
forma novamente desrespeitada, porque, apesar de termos total liberdade, esta é inútil. De
facto, a nossa voz ainda não é ouvida pelos órgãos competentes apesar de sermos “usados”
em discursos políticos que nos referem como o futuro da nação. Acontece que muitos dos
jovens, não estão suficientemente sensibilizados para votarem, nem para se assumirem como
futuros governantes. Existem ainda muitas outras limitações, como a acessibilidade para as
pessoas portadoras de deficiências e que são ainda verdadeiros obstáculos nas suas vidas
quotidianas. Numa sociedade que se diz igual, será que o problema da acessibilidade é tido
em conta por todos de forma igual? Queremos portanto uma sociedade mais justa e igual
sendo que a justiça e a igualdade foram os valores que pautaram a implantação da República.
Os jovens são o futuro de um país. Para garantir um futuro promissor é preciso educá-los a fim
de terem consciência dos seus direitos, deveres e que o seu papel na sociedade seja
valorizado. Não vale a pena começarmos com dogmatismos, os jovens precisam de ter um
papel activo na sociedade a fim de se tornarem verdadeiros cidadãos. Cidadãos com valores
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como a responsabilidade e o empenho numa causa que nos une a todos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Adaptar e criar novos espaços com vista à igualdade para pessoas portadoras de
deficiência. Todas as infra-estruturas devem ser acessíveis para todas as pessoas na
comunidade já que a igualdade é um direito de todos. Isto será possível se a comunidade
escolar e os órgãos institucionais trabalharem juntos por esta causa.

2. Criação de um programa de voluntariado nacional, divulgando-o através dos media e das
escolas. Este programa será acessível a todos os alunos e as actividades deverão ser regidas
de acordo com a faixa etária. Este programa deverá contar com o apoio das entidades locais
que deverão estabelecer acordos e parcerias. Através destas parcerias e dentro do que for
possível, conseguir a adesão de empresas, tal como o cartão jovem, na perspectiva de
apoiarem os alunos envolvidos. Poderia também ser oferecida uma bolsa escolar aos alunos
do secundário que mostrem capacidades promissoras.

3. Fazer chegar recursos como internet gratuita e outros meios de comunicação aos locais
mais isolados. É importante lembrar que apenas 29,8% da população tem acesso à internet.
Isto condiciona em muito os jovens e é em muitos casos um factor de insucesso escolar.
Deste modo combater-se-ia a falta de informação e consequentemente aumentar-se-ia o
interesse e a motivação dos jovens pela vida social e política que afinal a TODOS diz respeito

