
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 Básica e Secundária da Calheta 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

È através da política que uma sociedade se organiza, defendendo os interesses de cada 

indivíduo, combatendo as injustiças sociais, melhorando a qualidade de vida da sua 

população. No entanto, assistimos a uma progressiva desvalorização deste tema por parte 

dos cidadãos e, particularmente, dos jovens, cujos reflexos se manifestam num alheamento 

generalizado da política, descurando-se a grande importância da participação cívica num 

Estado de Direito. Assim, apresentamos um Projecto de Recomendação apostando em três 

pontos fundamentais - consciencialização/educação, fomento da participação cívica dos 

jovens e eliminação de obstáculos á mesma: 

 

 

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

 

1. Integrar nos programas das disciplinas de História ou Geografia (discutível) temáticas 

acerca da política, ao longo do 3º Ciclo do Ensino Básico, como meio para a formação de 

indivíduos capazes de intervir responsávelmente na sociedade, apostando fortemente na 

consciencialização dos mesmos em relação á importância da participação cívica de cada 

indivíduo que a compõe; 

 

 

2. Criar Assembleias de Estudantes, para alunos do Ensino Secundário, privilegiando o debate 

e apresentação de propostas sobre determinados temas relacionados com o Concelho/Região 



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. 

em que se insere, podendo participar livremente ou através de convite dirigentes autárquicos 

ou governamentais. Esta Assembleia funcionaria, ainda, como importante instrumento de 

auscultação, uma vez que consentiria pedidos de parecer por parte das entidades 

governamentais (ou outras) acerca de temas relacionados com a juventude;  

 

 

3. Abolir o recenseamento obrigatório como forma de simplificar a participação nas Eleições, 

usando para o efeito, á semelhança do que acontece noutros países, o Bilhete de Identidade / 

Cartão do Cidadão em vez do tradicional cartão de eleitor que obriga a um processo de 

“credenciação” muitas vezes desvalorizado e ignorado, que impossibilita um grande número 

de cidadãos (em especial jovens) de votar. 

 


