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Identificação da Escola: Escola Secundária de Montemor-o-Velho
Circulo: Coimbra
Sessão: 23/01/2009

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

A democracia em Portugal vive dias de alguma turbulência devido à distância que o povo
mantém e faz manter dos centros de decisão e intervenção cívica política. A abstenção no dia
de voto, uma desacreditação da política nacional, muito devido às promessas infundadas de
dirigentes políticos e a disparidade de rendimentos entre pobres e ricos é exemplo de
factores que deixam a população céptica.
Exemplo mais flagrante é o baixo envolvimento com a política que os jovens detêm, muito por
culpa da fraca exposição à informação pelos meio de comunicação convencional. Os jovens
tendem por isso a exibir menores níveis de conhecimento político o que significa um claro
distantiamento na intervenção tanto política como social, conforme o estudo do Centro de
Sondagens da Universidade Católica, encomendado por Sua Ex.cia o Senhor Presidente da
República.
Urge, portanto, encontrar uma solução, e depois de anlisar a conjuntura económica, social, e
política, a Escola Secundária de Montemor-o-Velho detectou algumas lacunas e por isso
reuniu, ponderou e elaborou três propostas de aplicação imediata com vista a aproximar os
jovens da populaçõ em geral e implementar um sentimento de participação, solidariedade e
responsabilidade.

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

1. Que as entidades já existentes e outras que se venham a formar (não só a anível escolar)
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promovam a participação dos jovens em iniciativas de carácter voluntário ou de cariz
interventivo. Com isto, cremos que será possível alertar os jovens para os problemas do
mundo actual e incutir neles valores democráticos e o espírito participativo na sociedade
portuguesa.

2. Incentivar o voluntariado através da criação de uma disciplina curricular abrangente, onde
todas as actividades em o qluno participasse contariam para a sua médida de final de ano.
Uma medida a aplicar no ensino básico e secundário que visa aproximar estas faixads etárias à
realidade social.

3. Criação de uma quota obrigatória de jovens (entre os 18 e os 25 anos) com presenção nas
mesas de voto das eleições locais e nacionais de modo a arpoximar e incentivar uma mais
alargada participação dos jovens ao cívico sagrado da democracia.

