
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 Afonso Lopes Vieira 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Tendo como tema o centésimo aniversário da República, propomos o incentivo da 

participação cívica e política dos jovens na República, bem como a resolução de problemas 

sociais que afectam a nossa sociedade. 

Vivendo Portugal numa República Parlamentarista, a voz do povo é representada por 

deputados escolhidos pelos eleitores do nosso país. É portanto essencial que haja de facto 

essa escolha, que a população tome consciência da importância do seu voto que não é mais 

que a escolha de quem nos representará. Consideramos assim que os jovens ao atingirem a 

maioridade e o direito ao voto, saibam o relevo que o acto eleitoral tem, sendo essencial não 

só votar, mas votar em consciência. O voto faz a diferença. Uma juventude informada faz a 

diferença. O voto consciente faz a diferença e pode mudar o rumo da História, promovendo 

um presente de melhoria e paz e um futuro mais próspero. Por isso propomos a criação de 

uma nova disciplina que promova o debate com argumentação fundada e inteire a juventude 

na vida política do país mostrando como funcionam os órgãos de poder e como se 

desenvolvem os sistemas de votação, para que assim percebam que o seu voto pode fazer a 

diferença na soberania do país. 

Muitos dos cidadãos com direito ao voto não o exercem e por vezes nem têm consciência de 

que a sua abstenção pode representar um perigo, pois pode prejudicar os resultados e 

corromper o sistema democrático. Assim, pretendemos promover uma campanha de 

sensibilização e promoção cívica, com o intuito de fomentar o voto consciente e diminuir a 

abstenção. 

Actualmente vivemos uma crise mundial que tem sido causa de variadíssimos problemas 
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graves que assolam o nosso país, os quais necessitam de soluções. Para combater as 

adversidades provenientes da crise, o país precisa, por um lado, de governantes com 

competências, e esses governantes são eleitos pelo povo; por outro, é necessário inovar: ter 

pessoas com capacidades e aptas a trabalhar no mundo de hoje, preparadas com métodos 

actuais para agir perante situações do presente. Para progredir necessitamos de pessoas 

qualificadas.  

Um modo de incentivar os jovens a terem melhores médias ou de permitir que alunos com 

óptimas notas prossigam estudos, pode passar pela atribuição de bolsas de mérito a alunos 

exímios independentemente dos rendimentos do seu agregado familiar. Por outro lado é de 

relevar que muitos dos recém-licenciados fazem parte da enorme, e ainda crescente, taxa de 

desemprego, um grande problema social que pensamos poder ser amenizado através do 

benefício no IRC em 1% para as empresas que empreguem jovens licenciados.  

Em suma, com as nossas medidas pretendemos consciencializar a população para a 

importância do acto eleitoral e do voto consciente, indispensáveis numa República, e 

contribuir para o melhoramento da vida socioeconómica, dando a possibilidade e o incentivo 

aos jovens de se licenciarem e garantindo-lhes empregos no fim dos seus cursos, avançando 

assim cada vez mais para uma sociedade em que de facto a igualdade de oportunidades 

(direito assegurado pela Constituição Portuguesa) prevalece, e diminuindo um problema 

social que é o desemprego. Deste modo, caminharemos para uma sociedade mais justa e 

teremos um futuro mais próspero, continuando a exaltar os valores da democracia e da 

República. 

  

 

 

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

 

1. Incentivo ao voto consciente, através da escola. Esta medida consiste na reforma do 

programa da disciplina de Formação Cívica do Ensino Básico e da criação de uma disciplina, 

extra curricular, com uma carga horária de apenas 45 minutos semanais, com uma avaliação 

qualitativa no ensino Secundário, ambos com o propósito de incentivar os jovens ao voto 

consciente e promover a democracia. Neste sentido propomos também uma campanha de 

sensibilização para as consequências do voto, de modo a que seja perceptível por todos, que 



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. 

as decisões referentes à eleição dos órgãos de soberania do país estão nas suas mãos. 

 

 

2. Criação de bolsas de estudo para jovens com grande mérito, independentemente dos seus 

rendimentos. Desta forma pretendemos incentivar o mérito escolar pois estas bolsas 

motivam os jovens e são um investimento para o país, porque ao apostar na Educação, 

apostamos também no desenvolvimento da nossa nação.  

 

 

3. Benefício no IRC de 1% para as empresas que empreguem jovens recém-licenciados, com 

menos de 30 anos, para desta forma diminuir a taxa de desemprego entre os recém-formados 

que tanto afecta o nosso país. 

 


