
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 VOUZELA  

Circulo: VISEU 

Sessão: ESCOLAR 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Em grande parte dos adolescentes e jovens adultos  observa-se um crescente sentimento de 

distanciamento em relação às instituições de decisão e do poder  político no nosso país. 

Questionamo-nos acerca de quem é a responsabilidade de tal afastamento. Será dos jovens, 

que têm cada vez menos interesse pela participação cívica, ou será dos políticos e decisores, 

que não legislam de acordo com os interesses dos jovens e não tentam cativá-los?  

Em certa medida, entendemos que a classe política tem mais responsabilidade e, por isso, 

deve fazer um esforço e tomar medidas para tentar inverter a situação. 

Deste modo, a nossa proposta, no sentido de promover a participação cívica, é fazer com que 

a idade mínima legal para votar seja alterada, tornando possível o voto aos 16 anos. 

Consideramos que quanto mais cedo os jovens sentirem que a sua opinião tem algum peso 

nas decisões que são tomadas e tiverem a noção de que podem fazer algo para mudar o que 

está incorrecto, mais cedo irão desenvolver o espírito de participação cívica e de combate ao 

conformismo. 

Àqueles que contra-argumentam dizendo que um jovem com 16 anos ainda é muito imaturo 

e influenciável, respondemos que os jovens de 16 anos já têm capacidade para votar, muitos 

estão interessados em votar e que o acto eleitoral pode servir para tornar os jovens mais 

maduros e responsáveis.  

 

 

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

 



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. 

1. Alterar a idade mínima para votar, de modo a que seja possível votar aos 16 anos de idade. 

 

 

2.       

 

 

3.       

 


