
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./3 de Vila Nova de Paiva (Secundário) 

Circulo:  Viseu 

Sessão:  Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Esta proposta justifica-se porque os jovens têm dificuldade em entender a linguagem jurídica, 

demasiado árida, e em interessar-se por assuntos tratados de forma demasiado técnica. 

Justifica-se, também, porque julgamos que a maior facilidade de acesso às novas tecnologias, 

nomeadamente aos computadores, não pode servir apenas para as usar como passatempo, 

mas também para se formarem e se informarem. Muitos jovens que ultimamente adquiriram 

computadores e os trazem para a escola, limitam-se a usá-los para jogar; era importante que, 

através deles, por permitirem uma comunicação mais atractiva, pudessem ter acesso a coisas 

mais importantes e mais úteis para a sua vida. 

A informação a privilegiar na página será relativa a legislação importante para os jovens, e 

outros temas essenciais ao exercício pleno dos seus direitos e deveres de cidadãos. 

 

 

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

 

1. Criação, na internet, de uma página oficial da Assembleia da República, dirigida 

especificamente aos jovens, com informação simplificada sobre os seus direitos e deveres e 

sobre legislação que lhes diga directamente respeito; propõe-se a criação de um instrumento 

informático de fácil acesso aos jovens e que lhes transmita informação essencial sobre 

assuntos relevantes para a sua idade. Este instrumento deverá consistir numa página, 

eventualmente a cargo dos deputados representantes das juventudes partidárias de todos os 

partidos representados na Assembleia, e que proporcione informação sintetizada e 

simplificada, numa linguagem acessível aos jovens, usando, por exemplo, power-point, e 

criando um fórum onde possam esclarecer-se dúvidas e trocarem-se opiniões.  
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