
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 António Sérgio 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

*Porque os Jovens não são o Futuro, SÃO O PRESENTE!* 

 Os jovens de hoje revelam uma enorme ignorância no que diz respeito à origem e 

funcionamento da República Portuguesa, bem como detêm pouco poder de participação na 

vida política. 

  Seja por escassez de informação ou falta de interesse, é inconcebível que aqueles que 

se encontram próximos de ir às urnas pela primeira vez e que representam o futuro do nosso 

país, nem sequer saibam o que o 5 de Outubro de 1910 representou, desconheçam os heróis 

e a causa do 25 de Abril de 1974 ou ignorem resultados eleitorais, e sejam apenas informados 

das leis que incidem sobre a Educação quando estas já estão aprovadas.  

 Trata-se, portanto, urgente alterar este cenário sob pena de vermos a incompetência 

crescer no seio daqueles que escolhem os que governam e mesmo nos que dirigem. 

 Para que os jovens possam, então, interiorizar a base do Estado de Direito em que 

estão inseridos e participar de forma mais activa na política encurtando assim distâncias para 

a República, propomos: 

 

 

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

 

1. Que em todas as escolas, universidades, meios de comunicação, locais de trabalho, ou 

locais de lazer haja informação relativa aos feriados históricos para que ninguém ignore ou 

desconheça o significado da data em questão. 
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2. Que haja uma maior integração dos jovens no meio político e na tomada de decisões que a 

estes dizem respeito, nomeadamente através da presença obrigatória dos representantes dos 

jovens, em todas as fases do processo aquando da tomada dessas decisões, em igualdade de 

circunstâncias com os demais decisores. 

 

 

3. Que haja uma maior intervenção dos autarcas locais nas escolas, para uma maior 

consciencialização dos jovens quanto ao estado da política não só a nível nacional mas 

também a nível externo. 

 


