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 Profissional Dona Mariana Seixas - Pólo de Castro Daire
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

A participação de todos os cidadãos na vida política do seu país é, simultaneamente,
um direito e um dever e é um dos meios mais eficazes de influenciar e controlar as acções dos
governantes em prol de uma melhor e mais eficaz governação, com vista aquele que deve ser
o seu fim último: o interesse público.
No entanto, se por um lado assistimos a um contínuo envelhecimento da população
dos países mais desenvolvidos, por outro, os jovens estão cada vez mais alheados da
participação cívica, quer porque, devido ao progresso, existem cada vês mais meios de
distracção, o que os torna mais egoístas, quer, em casos extremos, porque simplesmente não
têm condições económico-sociais e políticas que lhes permitam tal participação. Um exemplo
de tal desinteresse é o baixo nível de participação nas eleições dos respectivos países e o, por
vezes total, desconhecimento dos actuais governantes e das suas políticas.
Como inverter tal situação? Ou estará ela já a mudar, a avaliar por tudo o que se tem
passado ultimamente, nomeadamente, na expressiva afluência às urnas nas eleições
presidenciais nos Estados Unidos da América e nas manifestações dos jovens em Atenas?
Como superar este problema? Como estimular a participação cívica dos jovens?.

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

1. Obrigatoriedade da votação para os órgãos de soberania portugueses eleitos.
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2. Criação do voto electrónico nas eleições políticas, possibilitando exercer o direito ao voto
em qualquer mesa de voto do país.

3. Implementar o serviço cívico como disciplina curricular

