
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 Alcochete 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Com a primeira medida pretendemos incentivar a participação política dos jovens na 

comunidade, garantir o sistema de eleição democrático e diminuir o absentismo crescente 

verificado em Portugal, sempre que se realizam eleições. Por outro lado, esta medida garante 

a redução dos custos das famílias com a educação superior, o que irá incentivar cada vez mais 

jovens a prosseguirem os seus estudos. Deste modo,para além de construírmos um país cada 

vez mais democrático, aumentamos também a percentagem de cidadãos com mais 

qualificações, o que contribuirá para o desenvolvimento do país. 

Com a segunda medida pretende-se aproximar o poder político dos cidadãos e dos seus reais 

problemas,promover a participação política dos cidadãos, envolvendo-os desde jovens na 

reflexão/discussão e resolução dos problemas da comunidade/região. Pretende-se, ainda, 

contribuir para a criação de uma cultura de valores e responsabilidade política não só 

individual mas também colectiva e social ,  verdadeiramente empenhada na resolução dos 

problemas  do país. 

Com a terceira medida pretende-se  criar condições que garantam uma maior equidade e 

justa distribuição dos apoios sociais, pois é a nível local/ regional que melhor se conhece a 

realidade sócio- económica das famílias. Tal medida atenuaria, ainda, as condições de 

desigualdade no acesso ao Ensino Superior e permitiria aumentar o número de cidadãos mais 

qualificados. 

 

 

 

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



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. 

 

1. Reestruturar os programas do Ensino Secundário, tornando transversal aos currículos de 

algumas disciplinas, temas de natureza política, potenciadores do debate político entre os 

jovens.Reintegrar  a Disciplina de Introdução à Política  e reduzir as propinas aos alunos que, 

desde o Ensino Secundário, exerçam o  direito de voto nas eleições escolares e, ao atingirem 

os dezoito anos, manifestem consciência cívica e política, pelo exercício continuado do 

direito/dever de votar. 

 

 

2. Criar, a nível local/regional, a Res Pública - Observatório que congregue várias Entidades 

relevantes em diferentes áreas vitais para o Concelho/ Distrito, os Alunos e os Deputados 

eleitos pelo círculo eleitoral em que o Concelho/ Distrito se insere. Este Observatório teria 

funções de natureza reflexiva/crítica e consultiva a partir do levantamento das 

potencialidades/problemas locais, nomeadamente problemas como a sinistralidade 

rodoviária, o desemprego, a pobreza… e emitiria pareceres indicativos para a sua resolução, a 

enviar às Entidades competentes. 

 

 

3.  Descentralizar para o poder local/ regional, no âmbito de uma descentralização política 

mais alargada,os serviços sociais com competências na atribuição de bolsas de estudo aos 

estudantes que, após terminarem o Ensino Secundário, ingressem no Ensino Superior.  

 


