
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: Secundária de Santa Comba Dão 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No presente Projecto de Recomendação apresentar-se-á o subtema por nós seleccionado, 

bem como os motivos que sustentam a nossa escolha e as medidas propostas para levar a 

cabo a sua concretização. 

 O subtema escolhido é Opinião Pública. Os motivos que nos levam a apoiá-lo são: a 

carência de oportunidades e de locais adequados para a expressão pública dos jovens, a fraca 

divulgação dos meios existentes, a importância de desenvolver as capacidades críticas e 

argumentativas dos jovens cidadãos, a necessidade de fomentar o interesse por temas 

públicos e sociais actuais e, por fim, o alargamento de horizontes nas mentalidades mais 

promissoras do nosso país. Sendo uns dos direitos fundamentais da Democracia, a liberdade 

de expressão, cabe-nos a nós, jovens, expor as nossas opiniões de forma a contribuir para o 

desenvolvimento social e cultural de cada um, para que, uma vez adultos, compreendamos e 

saibamos lidar com as exigências socialmente impostas a qualquer cidadão. 

 Perante o exposto e com a finalidade de colmatar os défices referidos, preconizamos: 

 

 

 

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

 

1. A criação de um blogue onde se promova o debate de temas mediáticos propostos pelo seu 

moderador, os quais sejam actualizados mensalmente. 

 

 

2.  Ao nível das estruturas do Ministério da Educação, criar rotinas de ida às escolas dos 
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principais decisores políticos (designadamente, deputados da Assembleia da República), com 

o propósito de promover a recolha e discussão de propostas relacionadas com os projectos de 

lei em curso relacionados com a juventude.  

 

 

3. Promover nas escolas, ao nível do Ensino Secundário, a criação de modalidades de 

participação formal e efectiva dos alunos, nos seus órgãos de administração e gestão, 

concedendo-lhes o poder legal de decidir ética e responsavelmente sobre assuntos 

relacionados com a sua vida escolar. 

 


