
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: Filomarketing 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Queremos que desde cedo os nossos futuros jovens não só assumam uma postura crítica, que 

possam também, contribuir para um melhor sistema político. Desta forma, podemos 

promover o desenvolvimento pessoal de cada um contribuindo para uma atitude activa, com 

vontade de lutar pelos seus objectivos ao longo das suas vidas. 

Se os jovens sentirem que as suas opiniões e necessidades são escutadas e valorizadas, se 

lhes forem oferecidas oportunidades reais para participarem nas decisões políticas e criadas 

condições para que possam desenvolver iniciativas de carácter cívico, cultural, desportivo, 

etc., através das associações que integram, então será possível contar com uma participação 

cívica mais positiva e pró-activa.  

Consideramos que os deputados não têm tido o comportamento mais adequado na 

Assembleia da República tendo em conta a posição que ocupam.Ex. alguns falam ao 

telemóvel durante as sessões parlamentares, alguns prestam pouca atenção aos debates; por 

vezes , verificam-se gestos obscenos e uilização de linguagem não adequada, talvez por isso, 

segundo os resultados do Jornal de Notícias em 10 de Dezembro 2008, indiquem que os 

"Portugueses dão pouco crédito aos deputados". 

Para além disso consideramos o salário mensal dos deputados muito elevado (2645.00 

euros/base). Por isso, não é de admirar que o lugar de deputado seja uma posição muito 

procurada. Gostaríamos de viver numa democracia mais justa, com mais igualdade de direitos 

em que os deputados que nos representam na Assembleia da República fossem mais 

responsáveis, educados e defensores convictos de um Portugal mais desenvolvido, com mais 

direitos de igualdade, menos desemprego e mais justiça social. 

 

Neste sentido, a assembleia representativa da nossa escola apresenta as medidas que se 

seguem: 



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. 

 

 

 

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

 

1.  INCENTIVAR OS JOVENS A INGRESSAR NA POLÍTICA PORTUGUESA. INTRODUZIR NOS 

PROJECTOS ESCOLARES UM TRABALHO OBRIGATÓRIO SOBRE TEMAS RELACIONADOS COM A 

POLÍTICA. FAZER PARTE DO CURRICULO ESCOLAR OS TEMAS RELACIONADOS COM O 

FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA 

 

 

 

2. CONSTITUIR UMA COMISSÃO ESCOLAR PARLAMENTAR FORMADA POR JOVENS CUJO 

OBJECTIVO É APRESENTAR PROPOSTAS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA REPRESENTATIVAS DOS 

SEUS INTERESSES E PREOCUPAÇÕES. 

 

 

3. REVER O COMPORTAMENTO DOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

REVER O SALÁRIO MENSAL DOS DEPUTADOS  

 


