
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 EB2,3/S de Carrazeda de Ansiães 

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A sociedade somos todos nós e como tal temos o dever de a querer melhorar e de opinarmos 

sobre o que está bem ou mal e o que se deveria fazer para que a vida social se tornasse 

melhor. 

Os jovens devem ter uma preocupação de intervenção nos espaços que frequentam. 

Neste quadro de fraca participação na vida cívica importa informar os jovens sobre os seus 

direitos e sobre os recursos existentes, sensibilizá-los para o exercício da cidadania e, 

consequentemente, para as responsabilidades que lhes são inerentes. 

É importante que os jovens se motivem a participar na vida pública e compreendam valores 

como a tolerância, a solidariedade e o bem comum. Em torno deles, somos capazes de 

construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais humana. 

Se conseguirmos fazer respeitar as diferenças entre as pessoas, incentivar a preocupação 

pelo outro e ensinar a olhar para a comunidade como uma preocupação nossa, acima de 

interesses pessoais, estamos a contribuir para um futuro melhor.  

O objectivo deste projecto consiste fundamentalmente na apresentação de medidas para que 

os jovens fiquem mais conscientes do dever da sua participação cívica na sociedade. Neste 

sentido salientamos as seguintes medidas:  

 

 

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

 

1. Incentivar a criação de associações juvenis intermunicipais, por forma a que os jovens 

desenvolvam competências, relevantes em diferentes contextos, e tenham oportunidade de as 

colocarem em prática, possibilitando assim uma maior união entre os concelhos do interior e 

uma maior igualdade de oportunidades. 
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2. Desenvolver em disciplinas de carácter obrigatório, como Área de Projecto, programas 

interculturais que promovam a participação cívica dos jovens, por forma a fomentar a 

educação, competências críticas, a comunicação, a liderança, o trabalho de equipa, a gestão e 

resolução de conflitos, a capacidade de debate e a responsabilidade. 

 

 

3. Dinamizar formas de apresentação da política à comunidade juvenil, por exemplo, através 

da deslocação de representantes políticos às escolas a nível nacional, nomeadamente do 

respectivo círculo eleitoral. 

 


