
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: EB 2,3/S de Fornos de Algodres 

 

Circulo: Guarda 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Mil novecentos e dez apresenta-se como um marco na nossa história correspondente à 

implementação da República entre nós. O sistema monárquico, centralizado e autoritário, 

cede lugar a um sistema republicano que proclama os ideiais de liberdade, igualdade e 

fraternidade entre os membros da sua nação. Os ideais republicanos muito contribuíram para 

uma maior afirmação da liberdade, da cidadania e do Estado de Direito, a par do combate à 

desigualdade e à pobreza. Estabelecemos como prioridade estratégica do nosso projecto: 

aproximar os cidadãos eleitos dos eleitores, combatendo as desigualdades sociais. 

Cem anos volvidos, os ideários da República ainda não foram atinjidos na sua totalidade. 

Cem anos volvidos, carecemos ainda de  medidas concretas que permitam uma efectiva 

igualdade de oportunidade de acesso ao curso pretendido dos jovens estudantes  

empenhados e trabalhadores, que lutam pelo sonho de exercer as profissões desejadas.  

Cem anos volvidos,  a participação cívica dos mais jovens só pode ser exercida 

definitivamente aos dezoito anos de idade.  

E se os jovens pretendessem ver valorizadas as suas competências vocacionais no momento 

de ingressar no ensino superior? 

E se os jovens quisessem manifestar responsabilidades cívicas, participações responsáveis e 

vontade de agir antes desta idade?  

E se os jovens quisessem, desde cedo, fazer mais e melhor pelos destinos do país: exercer um 

direito de voto aos dezasseis anos e inverter a tendência crescente da abstenção em 

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

 

1. Com vista a uma efectiva igualdade de oportunidades e no sentido de permitir a muitos 

jovens o acesso à profissão ambicionada, pretendemos implementar um maior número de 

vagas no ensino universitário público (nomeadamente nos cursos onde há falta de 

profissionais qualificados), valorizando, desta forma, as competências vocacionais dos jovens 

e acentuando a componente prática. 

 

 

2. - Alargar o direito de voto a idades iguais ou superiores a dezasseis anos. Para que os 

jovens atinjam uma maturidade política  com essa idade, estes seriam preparados para uma 

participação cívica responsável ,  através de aulas de Cidadania / Consciência Cívica no seu 

percurso escolar. A partir de uma certa idade (catorze / quinze anos), essas aulas centrar-se-

iam nos processos políticos de forma a que os jovens se inteirassem da dinâmica do mundo 

da política. Informações sobre os actos eleitorais, a composição dos diversos órgãos e a 

defesa de ideias republicanos, seriam objecto da matriz curricular desta disciplina. Esta 

medida formativa permitiria que, progressivamente, o nosso país ganhasse mais maturidade 

democrática e que os adultos de amanhã fossem mais interventivos na sociedade.  

 

 

3.     

 


