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: Externato Nossa Senhora de Fátima
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

Incluir de forma mais activa e responsável os grupos jovens partidários, através dos meios de
comunicação e dos próprios partidos. Esta inclusão deveria passar pela informação dos ideais
e objectivos de cada grupo de modo a que o jovem possa escolher o mais adequado às suas
convicções. Acreditamos que grande parte dos jovens não tenha conhecimento de ideologias
de esquerda e direita com precisão. Esta medida tem o objectivo de credibilizar políticas
evitando a filosofia de que os diferentes partidos cada vez mais se unificam;
Incluir os representantes dos grupos jovens partidários nas sessões quinzenais do parlamento
de forma a serem debatidos os principais temas que marcam a actualidade e o país;
Promoção de encontros interculturais de carácter político de modo a proporcionar a troca de
experiências a nível legislativo de país para país. Esta medida seria um incentivo à inscrição
dos jovens nos partidos (pois só estes então poderiam viajar e usufruir da experiência) bem
como à implantação e sustentação de uma União Europeia cada vez mais unida e inovadora;

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

1. Incluir de forma mais activa e responsável os grupos jovens partidários, através dos meios

de comunicação e dos próprios partidos.

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.

2. Incluir os representantes dos grupos jovens partidários nas sessões quinzenais do
parlamento de forma a serem debatidos os principais temas que marcam a actualidade e o
país.

3. Promoção de encontros interculturais de carácter político de modo a proporcionar a troca
de experiências a nível legislativo de país para país.

