
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: : Colégio de Nª Sª da Apresentação 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     O aumento da participação cívica dos jovens e a sua participação na definição das 

políticas quer locais, nacionais ou internacionais é essencial para a construção da sociedade 

civil e para a continuidade da democracia.. 

         A fragilidade de algumas comunidades exigem a participação cívica dos jovens que 

associando-se e criando novos programas de voluntariado podem ajudar a minorar muitos 

problemas sociais.  

 

 

 

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

 

1. Fomentar o voluntariado jovem. A criação de um projecto escolar no âmbito da disciplina 

de Formação Cívica que desenvolva actividades de inserção dos jovens na área social pode ser 

uma forma de incentivo ao voluntariado, podendo assim contribuir para a igualdade entre as 

pessoas e também para a aquisição de experiências relevantes do ponto de vista social, 

pessoal e profissional.  

 

 

2.  Cooperar com as juventudes dos países de língua oficial Portuguesa. Promover acções 

de cooperação em áreas como a educação, associativismo, voluntariado, entre outras, por 

intermédio de cimeiras, seminários, conferências, workshops, etc.  

 



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. 

 

3.  Promover, desde muito cedo, um maior acesso às novas tecnologias de forma a evitar 

a infoexclusão e promover a aquisição de competências e ferramentas adequadas ao 

exigente, competitivo e global mundo do trabalho. 

 


