
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: Secundária com 3.º CEB da Lousã 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

   Tem-se assistido a uma diminuição da participação cívica dos jovens em Portugal, o que já 

fez com que os dirigentes dos nossos poderes políticos despertassem para os problemas que 

tal situação pode acarretar, pois os jovens de hoje são o futuro de amanhã. Damos como 

exemplo dessa preocupação os apelos feitos pelo próprio Presidente da República no sentido 

de sensibilizar os jovens para a participação cívica. 

A atitude de alheamento que grande parte da juventude tem perante as questões de 

cidadania compreende-se em parte pelos exemplos negativos que a comunicação social nos 

faz chegar de alguns políticos/ dirigentes com responsabilidades sociais. 

Mas, passadas que foram as conquistas das liberdades trazidas pelo 25 de Abril, não se pode 

ficar de braços cruzados, como se todos os direitos já estivessem conquistados, como se não 

houvesse conquistas a preservar, como se a intervenção de cada um não possa contribuir 

para a mudança, ou ainda, como se o Estado fosse o único “patrão”da intervenção na 

sociedade. 

Todos somos parte da sociedade civil e, como tal, deveremos intervir na sociedade. 

Intervenção essa que poderá passar muito pela participação política, mas que tem que ir 

muito para além disso. 

Felizmente são muitos os exemplos de intervenções que a dita sociedade civil, através de 

organizações não governamentais faz em todo o mundo (sim, que até a intervenção também 

está atingida, e neste caso bem, pela globalização) e de instituições de solidariedade também 

nacionais e internacionais que vão dando seu contributo para um mundo melhor e mais justo. 

O conquistar os jovens para estes “movimentos”, ainda que sem gratificação monetária, mas 

com muita gratificação pessoal é uma mais valia para a sociedade em geral, mas também um 

contributo para a formação de serem humanos pessoalmente mais ricos. 

A inserção dos jovens mais cedo no clima da vivência democrática, certamente que os trará 

também mais cedo, e de preferência com maior responsabilidade para as questões da 
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cidadania, das escolhas e das opções responsáveis, mas também e progressivamente para a 

vontade de actuar. A possibilidade de os jovens poderem votar aos dezasseis anos seria assim 

uma forma de mais cedo os trazer para a responsabilidade cívica. Era também uma forma de 

os agentes políticos darem uma maior atenção aos seus anseios, faria com que os jovens 

fossem chamados a participar nos debates políticos e as suas opiniões teriam maior peso nas 

decisões finais. 

A escola, é um meio de socialização, é o espaço onde os jovens passam a maior parte do seu 

dia, mas é também um espaço de reconhecimento do esforço. Frequentemente nas escolas 

temas ligados aos direitos humanos, ambiente, solidariedade, defesa do património, etc. mas 

que se ficam aquém de uma abordagem no terreno. 

Existem muitos casos de jovens com trabalho muito meritório a favor da sociedade, mas, a 

força de várias pressões sobre os meios de comunicação deixa-os no anonimato. A divulgação 

de exemplos, dando-lhe notoriedade a nível da comunicação social seria também uma forma 

de fazer chegar a mensagem de bons exemplos aos jovens, fazendo com que pudessem de 

certa forma funcionar como modelos: alguém que os jovens haviam de gostar de seguir. 

   

 

 

 

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

 

1. 1º Antecipação da idade do voto para os 16 anos, cativando os jovens para a participação 

politica e envolvendo-os na vida democrática com responsabilidade. 

 

 

2. Reconhecimento pelas escolas do trabalho de voluntariado realizado pelos alunos, através 

da possibilidade de substituição de determinadas disciplinas, como Área de Projecto do 12º 

ano por provas dadas no âmbito da participação cívica e criação de um sistema de creditação 

que pontuasse no acesso ao ensino superior.  

 

 

3. A par das condecorações atribuídas pelo Presidente da República no dia 10 de Junho a altas 

individualidades, atribuir também nesse dia condecorações a jovens que se tenham 
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distinguido na sua participação cívica. 

 


