
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 E. B. 2,3/S. de Mondim de Basto 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O primeiro centenário da República portuguesa, em 2010, merece ser assinalado por 

transformações neste regime político que ainda não conseguiu a adesão massiva da 

população. Com efeito, este regime dá sinais de uma certa imaturidade, marcada por um forte 

absentismo do eleitorado em vários dos sufrágios a que é chamado a participar, fazendo-nos 

crer que tem, ainda, diversas fragilidades. Como jovens e como o futuro do nosso país que 

pretendemos ser, queremos contribuir para o seu aperfeiçoamento e tornar o regime melhor, 

propondo medidas que incentivem a participação de todos na vida cívica/política. Se 

queremos melhorar a qualidade de vida em comunidade, o primeiro passo que devemos dar é 

em direcção a uma República mais sólida, vivida e representativa, o que só é possível com a 

participação da maioria da população. Acreditamos que as gerações adultas não ficarão 

indiferentes às sugestões dos jovens e que a República solidificará, mantendo-se jovem e 

encontrando respostas para os novos desafios da globalização sabendo acompanhar o 

progresso da humanidade. 

 

 

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

 

1. Tornar o voto obrigatório    

 

 

2. Actualização automática dos cadernos eleitorais, no registo civil. 

 

 



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 
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3.   Proibição de candidaturas a cargos políticos a quem tenha sido condenado por crime de 

corrupção ou não tenha exercido o direito de voto.    

 


