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: Centro de Educação Integral
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Objectivo: Criar uma iniciativa na qual, todos os anos, durante uma semana, os jovens do país
viajassem até Lisboa para uma “semana política”. Neste evento, os próprios parlamentares
iriam explicar aos jovens todo o universo político, o estado do País, bem como responder às
questões colocadas pelos jovens. Durante esta “semana política”, os jovens teriam também
aulas de Oratória, assistiriam a debates políticos e teriam a oportunidade de conhecer o
edifício da Assembleia, bem como a capital do nosso país.
Justificação: Uma das causas do desinteresse dos jovens pela política é a ignorância do que se
passa no Parlamento, bem como dos seus protocolos de funcionamento.
Com esta iniciativa, iríamos informar os jovens e despertar neles o interesse por questões
políticas.
A aderência dos jovens e esta iniciativa seria cativada com a organização de momentos de
convívio e lazer, de passeios turísticos, bem como de aulas e conferências interessantes e
úteis para o futuro da nova sociedade.

Os jovens ficarão muito entusiasmados com todo o universo político se puderem de facto
intervir activamente nesse mesmo universo
Os jovens são bastantes empreendedores, têm muita garra e muito sonho de mudança.

Objectivo do concurso: o concurso consiste numa competição entre dez jovens seleccionados
por todo o país, aos quais serão fornecidos bens, como por exemplo, mantimentos, valores
monetários, oportunidades de emprego ou até mesmo automóveis, que terão de distribuir de
uma forma inteligente, de modo a que beneficiem destes o maior número de pessoas. O
jovem que melhor atingir o objectivo do concurso em questão, vencerá.
Justificação: O nosso objectivo com este concurso é despertar nos jovens o interesse pelos
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problemas sociais.
Pelo facto de os jovens serem extremamente influenciados pelos meios de comunicação
social, a divulgação do concurso por estes aumentará significativamente a aderência ao
projecto.
A juventude é influenciada pela própria juventude. Tem em conta este facto, acreditamos que
a iniciativa irá despertar noutros jovens o altruísmo e o consequente interesse pelos
problemas sociais actuais.
Sugerimos também que o financiamento do concurso seja suportado pelo Estado,
melhorando por este meio a imagem deste na sociedade juvenil.

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

1. Implementação da “Semana Política”

2. Criação de uma Cota mínima de jovens entre 18-22 anos

3. Criação de um Concurso Nacional televisivo:

