
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 SECUNDÁRIA Dr. JAIME MAGALHÃES LIMA 

Circulo: AVEIRO 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando:  

1. Que as sociedades actuais dispõem de um conjunto de meio electrónicos que podem 

apoiar os cidadãos num leque alargado de actividades, nomeadamente nas que se relacionem 

com a sua participação cívica;  

2. Que esses meios podem, pela celeridade e rigor que incutiriam à contagem de votos, 

suscitar uma maior motivação para a participação nos actos eleitorais;  

3. A falta de informação que os jovens revelam face aos fundamentos dos regimes 

democráticos, ao seus processo de funcionamento e às propostas dos vários partidos e que 

uma consciencialização mais precoce poderia conduzir à formação de atitudes de uma maior 

participação.  

Propõe-se que se criem condições para uma participação mais motivada e fundamentada nos 

actos eleitorais, o que se pensa conseguir através de duas medidas a seguir expostas, a 

primeira de efeitos mais directos, relacionada com o equipamento das cabines de voto, e da 

segunda mais indirecta, relacionada com a formação dos jovens na área da política.      

 

 

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

 

1. Medida 1 - Equipar as cabines de voto com computadores de modo que o voto seja 

informático e que a contagem rápida e o rigor fiquem assegurados;  
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2. Medida 2 - Criar no curriculum do secundário uma disciplina bienal, a iniciar no décimo ano, 

relacionada com a formação na área da política.  

 

 

3.       

 


