
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 Secundária c/3ºCEB José Macedo Fragateiro 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Na sociedade actual, os tradicionais laços de solidariedade quebraram-se e o tempo para a 

participação nas causas comuns, desapareceu. A nossa atenção dirigi-se para a satisfação das 

necessidades individuais, tendo desaparecido o tempo para as grandes causas colectivas. A 

solidão tornou-se um problema violentíssimo, principalmente entre os mais idosos, 

transformados num peso para as famílias. Razão suficiente para propormos o contributo dos 

jovens no combate a essa solidão. 

Outra questão igualmente importante é o afastamento dos jovens relativamente às questões 

políticas. Embora a participação cívica dos jovens não se esgote no âmbito da actividade 

política, entendemos que esta é uma actividade séria de mais para ficar entregue a uns 

quantos, cujas decisões a todos afectam. Importa, por isso, combater este défice de 

participação e ganhar os jovens para a causa pública, dando-lhes saber e experiência nesse 

sentido.  

Por outro lado, é imperativo que os jovens tomem consciência de que a sua participação na 

sociedade passa também por aquilo que consomem. Daí a necessidade de serem 

consumeristas e não consumistas, isto é, procederem à aquisição selectiva e racional de bens. 

Desta forma, as escolhas serão diferentes de indivíduo para indivíduo, mas o consumo deixa 

de ser impulsivo e desnecessário. Por outro lado, se privilegiarmos os produtos nacionais, 

estaremos a desenvolver as empresas implantadas no nosso território, a provocar a criação 

de novos postos de trabalhos, a contribuir para o aumento da riqueza do país, a preservar as 

reservas energéticas e a cuidar do ambiente.   

 

 



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. 

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

 

1. A criação de associações de voluntariado jovem nas escolas, desenvolvendo acções com 

impacto no combate a alguns dos problemas que afectam os grupos sociais mais 

desprotegidos.  

 

 

2. A criação de um Parlamento em cada escola secundária, promovido tanto pelas suas 

estruturas directivas, como pelas respectivas Associações de Estudantes, a funcionar como 

espaços de discussão e análise crítica de temas sugeridos pela comunidade estudantil, 

permitindo que esta pudesse vivenciar, antes de atingir a maioridade política, as regras de 

funcionamento do sistema democrático. 

 

 

3. A criação de um cartão de registo do consumo de produtos de origem nacional. O valor das 

compras efectuadas daria lugar, em termos proporcionais, a um determinado benefício fiscal.  

 


