
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 Agrícola de Quinta da Lageosa 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

   Os fundamentos de uma sociedade nos dias de hoje devem estar assentes nos princípios 

de igualdade, justiça e participação. Direitos e deveres são também garantias. Sabemos que 

há coisas que valem positivamente e outras que valem negativamente. E tudo isto porque há 

a necessidade de partilhar valores. Valores pelos quais muitas vezes temos que lutar, por 

exemplo, segurança, integridade física, pelos quais avaliamos as nossas condutas e 

acontecimentos sociais, valores nas relações humanas, de solidariedade, de voluntariado, nas 

quais podem participar jovens sensíveis, disponíveis a terem um papel activo na sociedade. Os 

jovens tendo um papel importante na participação cívica aprendem a respeitar opiniões 

diferentes, partilhar pontos de vista, saber avaliar o que é justo ou injusto. 

Consideramos que a cidadania é um universo abrangente de direitos, deveres, valores entre 

indivíduos que vivem em sociedade. Viver em sociedade é saber estar e agir e cada jovem 

contribui necessariamente com a sua acção e vivendo em sociedade dá e recebe influências, 

interagindo uns com os outros. Desta interacção surge a necessidade de os jovens trocarem 

um conjunto de experiências e por esse motivo criam-se por vezes estruturas organizadas que 

têm com meta a realização de objectivos e finalidades comuns. E é importante que os jovens 

participem de uma forma bastante activa no desenvolvimento da nossa sociedade. Podem 

fazê-lo através de diversas formas, por exemplo  fazendo parte de associações, onde podem 

desenvolver competências que podem também abranger diversos contextos, por exemplo 

participar em associações de estudantes, recreativas, de apoio à população com necessidades 

bastante específicas, de defesa do consumidor, defesa do ambiente, humanitárias. Estas 

competências abrangem diferentes  campos, como o relacionamento interpessoal, 

comunicação, trabalho de equipa, gestão de culturas, gestão de conflitos, permitindo  ao 

mesmo tempo o desenvolvimento da responsabilidade, motivação, iniciativa, respeito pelos 

outros e auto-estima. É uma forma de aprendizagem da cidadania dos jovens. 

A participação dos jovens na vida activa é muito  importante para o progresso de uma 

sociedade global. 

Por isso recomendamos que:   



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. Se promova uma melhor divulgação de associações onde se obtenham mais oportunidades 

de ocupação dos jovens, e que ao mesmo tempo informem de como participar nelas. 

 

 

2. Haja uma maior dinamização de actividades levadas a cabo pelos jovens, nomeadamente 

através da realização de: workshops; demonstrações; colóquios; e inter-ajuda de todas as 

faixas etárias e em vários domínios.  

 

 

3. Seja dada a oportunidade de os jovens serem ouvidos, de exporem as suas dúvidas, ideias, 

pensamentos, problemas nestas estruturas organizadas a fim de que haja um reforço   na 

representação. 

 


