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 Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

A participação dos jovens na vida pública não é muito grande.
Há uma falta de representatividade dos jovens nos órgãos de poder do estado a nível central.
Mas isto também se passa nível local: os jovens não tem capacidade de influência, não estão
representados nos poderes autárquicos, há poucas organizações de jovens que façam ouvir a
sua voz e por isso os jovens sentem-se desiludidos com a vida pública e a politica.
Ao mesmo tempo, as dificuldades de emprego não estão a permitir que os jovens construam
a sua vida, com alguma segurança quanto ao futuro.

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

1. Como há participação obrigatória de mulheres nas listas de candidaturas políticas, para

inverter a situação actual, deve-se impor legalmente, uma certa percentagem de jovens nas
listas que se apresentem às eleições políticas.

2. Promover um programa especifico de divulgação do direito e dever de votar em todos as
eleições.
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3. Inscrever nos curriculos das escolas, para todos, uma disciplina de Cidadania, onde se
informe sobre o que é ser cidadão, promova a participação dos jovens e seja local de debate
para preparar os jovens quanto às escolhas que até politicamente terão de fazer.

