
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 Praia da Vitória 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Escola Profissional da Praia da Vitória considera que um dos principais problemas da 

actualidade prende-se com a elevada abstenção ocorrida nas últimas eleições. No nosso 

projecto propomos medidas que representam a nossa preocupação em incidir sobre essa 

área. 

Tendo em conta que os jovens de hoje irão constituir a população activa do futuro, importa 

estabelecer algumas prioridades em relação ao direito de voto. 

Desta forma, acreditamos que a criação de uma rede segura de internet possibilitará ao 

eleitor exercer o seu direito, dever e poder de voto, minimizando assim a elevada abstenção 

que tem sido significativa ao longo dos últimos anos. 

Por outro lado, a mesma rede poderá facilitar o voto dos nossos emigrantes, uma vez que, 

hoje em dia, o envio do seu voto por correio para o nosso país é um processo demoroso. 

A rede segura de voto também será uma vantagem para jovens estudantes que se encontram 

fora do seu local de voto e devido a isso não podem exercer o seu voto. 

Também será uma vantagem para pessoas com deficiências motoras e a todos os que, por 

alguma razão de força maior, estão impossibilitados de se dirigirem ao local de voto. 

De forma a incentivar os jovens para uma participação activa na vida política deverá criar-se 

um módulo de estudo inserido numa disciplina a ser leccionada e avaliada nas nossas escolas. 

Quanto a esta matéria, julgamos que é nesta fase que os jovens deverão ser preparados para 

procederem às suas escolhas partidárias, estarem cientes dos partidos existentes no nosso 

país, reconhecerem a importância de elegerem os seus representantes, serem esclarecidos 

quanto aos diferentes cargos de ministros, compreenderem a diferença entre a maioria 

absoluta e maioria relativa e o que elas possibilitam ou restringem no governo eleito, e 

compreenderem o significado de poder de veto da Presidente da República. Essencialmente, 

dar a conhecer aos jovens o funcionamento da democracia em Portugal. 

Considerando que existem muitas dúvidas por esclarecer aos Portugueses, achamos que a 



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. 

criação de um blogue/sítio de internet onde poderiam ser trocadas várias opiniões entre as 

pessoas e também serem colocadas questões aos diferentes partidos, aproximaria as pessoas 

da política, ficando assim mais interessadas e convencidas a votar. 

Como os próprios políticos nacionais reconhecem, a questão da abstenção é preocupante e 

indicativa do afastamento dos Portugueses de uma cidadania activa. Julgamos que estas 

nossas propostas poderão ser importantes para aproximar todos nós das pessoas e instâncias 

que garantem o bom funcionamento da nossa democracia. 

 

 

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

 

1. Possibilitar o voto através de uma rede segura de internet. 

 

 

2. Integrar numa das disciplinas do secundário – Área de Projecto no 12ºano e Área de 

Integração no Ensino Profissional – um módulo com o nome “Iniciação à Política”. 

 

 

3. Criar um sítio de internet onde possam ser debatidas e trocadas ideias entre as pessoas 

sobre a política, onde seriam colocadas, também, questões aos diferentes grupos partidários. 

 


