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ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA – PONTE DA BARCA 

Projecto de Recomendação: 

 

    A participação e intervenção dos jovens na sociedade em que estão inseridos torna-se 

imprescindível, na medida em que os jovens são o futuro. 

   Com o objectivo de criar os alicerces para o exercício pleno da sua cidadania é necessário que 

sejam intervenientes activos na política e nos assuntos referentes ao seu exercício.  

   Com o intuito de promover a reflexão, o debate de ideias e incentivar os jovens a terem um papel 

mais interventivo, procedeu-se a um debate sobre o tema “União Europeia: participação, desafios, 

oportunidades” tendo, todos os alunos intervenientes na sessão escolar, demonstrado 

envolvimento e empenho na proposta de medidas para a participação dos jovens no seu próprio 

futuro. 

    Se o que se pretende é a participação dos jovens torna-se indispensável incrementar uma 

política integrada que vise a criação de projectos, por parte das entidades governamentais, que 

fomentem a participação e um contacto directo com a realidade do País do qual provêm e no qual 

se pretende que intervenham. 

   A criação de um gabinete em cada concelho facilitará o intercâmbio de ideias entre os diferentes 

constituintes da sociedade, possibilitando aos Jovens a discussão e tomadas de posição sobre os 

assuntos da actualidade.  

   Os objectivos propostos pelo Parlamento dos Jovens estender-se-iam não só aos jovens, mas 

também aos seus progenitores, familiares e restante sociedade. 

  Os intercâmbios, durante o percurso no secundário, permitirão que se criem contactos para 

futuros empregos, conduzindo os jovens numa aprendizagem de novas culturas e prática de 

línguas, levando a um enriquecimento pessoal e curricular, assim como uma preparação para a 

inserção na vida activa. 

 

Assim propomos as seguintes medidas: 

 

1- A criação de um gabinete em cada concelho, onde se realizassem reuniões periódicas 

moderadas por um responsável do sector político.  

2- A fomentação de intercâmbios durante o percurso escolar no ensino secundário. 

 

 

                                                                                       A Professora Responsável, Alda Esteves                                                                                 


