
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 da Ilha de São Jorge 

Circulo: Açores 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A liberdade é um dos bens mais preciosos que todos temos. Mas, para que esta liberdade seja 

efectiva todos devemos estar conscientes dos nossos direitos e deveres enquanto cidadãos; 

ao mesmo tempo, devemos ter consciência que o direito de participação activa na vida 

política da sociedade é parte constitutiva da vida do ser humano. Uma das formas de 

liberdade é a participação directa do cidadão na vida política, procurando estar informados e 

ajudando a decidir os assuntos públicos.  

 

 

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

 

1. Seleccionar dois ou três representantes de cada escola, de cada Ilha/distrito, para discutir 

os problemas que enfrentam, não só na escola mas na Ilha e, na vida social em geral. Depois 

de discutidos os problemas, eleger um representante de cada Ilha para apresentar os 

assuntos discutidos à Assembleia representando assim os jovens dos Açores/do país. Assim 

sendo os jovens participam em debates, a fim de resolver questões importantes para 

melhorar os aspectos mais negativos de cada ilha/distrito e da vida dos jovens, que está 

relacionado com os objectivos democráticos da República. 

 

 

2. Os deputados de cada ilha poderiam reunir mensalmente nas sedes de Junta de Freguesia 

de modo, a que todos aqueles que não se podem deslocar à sede do grupo parlamentar 

possam desta maneira aceder à informação e ao mesmo tempo transmitir os seus anseios. 

 



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 
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3. Maior transparência nos contratos de trabalho avaliando as capacidades profissionais de 

cada um e não a sua cor política. Embora muito se tenha vindo a fazer para alterar a situação 

ainda se verifica em muitos casos o “compadrio” e uma grande subjectividade na avaliação 

das entrevistas de trabalho. 

 


