
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 Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do 

Heroismo 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas abaixo propostas vêm no âmbito de enquadrar e promover a participação dos 

jovens na sociedade, contextualizado nesta mas de forma actual com o objectivo de serem 

ouvidos e valorizados. Esta participação ou civismo vai de encontro aos fundamentos de uma 

sociedade democrática contemporânea, como todos devemos reconhecer, e que  devem ser 

assentes nos jovens e a partir dos três princípios: igualdade, representação e participação. 

Estas medidas são os pilares no sistema social, porém apesar da sua fácil execução são 

frequentemente esquecidos e subestimados pelos jovens que assim ignoram os deveres e 

direitos de um bom cidadão.   

 

 

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

 

1.  Aumentar as campanhas de incentivo ao voto e à participação dos jovens em associações 

politicas, junto das escolas e universidades, de forma a encorajá-los a votar e a 

consciencializar-se dos programas eleitorais e valores de cada partido. Trata-se de 

desenvolver competências de relacionamento interpessoal de comunicação, liderança, 

planeamento, trabalho de equipa,  gestão, resolução de conflitos, competências linguísticas, 

de debate, entre outras. 

 

 



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. 

2. Aumentar a divulgação, junto dos jovens, dos projectos de voluntariado em que poderão 

particiapar.  

 

 

3.  Realização de workshops de consciencialização ambiental alertando para a urgência do 

assunto e descutindo medidas a tomar na tentativa de evitar as graves consequências 

provenientes dos problemas ambientais. Estes workshops realizar-se-ão nas escolas da Região 

e em dias especiais celebrados anualmente, como por exemplo, dia da Mundial da Árvore 

entre outros. Propomos que estes workshops sejam orientados por especialistas na área 

ambiental e tenham a participação de entidades locais/regionais, que testemunhem casos de 

sucesso onde tenham sido aplicadas estratégias pro-ambientais. Esta última vertente servirá 

para que os jovens se relacionem com a causa e também vejam que é possivel agir de forma 

socialmente responsável. 

 

 


