
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 EB 2, 3 e Secundária Cunha Rivara - Arraiolos 

Circulo: Évora 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação da juventude tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade 

democrática e na sua constante renovação. 

A falta de poder argumentativo tem levado ao afastamento dos jovens da vida política, pois a 

maioria destes não está esclarecido para uma intervenção crítica e activa enquanto cidadão, 

por exemplo: o desconhecimento e a falta de informação acerca da política e das ideologias 

de cada um dos partidos leva simultaneamente ao desinteresse e à fraca participação dos 

mesmos na vida partidária e política. 

Deve-se assim apostar na formação política e cívica dos jovens de 12ºano, pré-recenseados, 

de forma a incentivar ao voto, nomeadamente no esclarecimento e conhecimento de 

ideologias dos partidos políticos e do funcionamento do sistema político português, com a 

inclusão dos conteúdos transversais desta temática. 

Ao participar em associações de jovens estes desenvolvem competências. Trata-se de 

competências como relacionamento interpessoal e comunicação, liderança, 

consciencialização intercultural, resolução de conflitos e fomento de debates.  

Esta participação leva ao desenvolvimento de qualidades como compromisso, envolvimento, 

responsabilidade, solidariedade, consciência democrática, participação, respeito pelos outros. 

São competências e qualidades que mesmo a nível do futuro profissional nos tornam mais 

interventivos, competentes, enriquecendo as funções que desempenharemos e no âmbito da 

participação política tornam-nos mais activos, autónomos e críticos.  

Procuramos também com as nossas medidas, aproximar, esclarecer e motivar os jovens no 

sentido de consciencializar e promover a prática para o voluntariado, desenvolvendo a sua 

consciência cívica. 

É uma mais-valia para os jovens a experiência e conhecimentos que adquirem com a prática 

de voluntariado tanto a nível profissional, pessoal e cívico levando assim ao desenvolvimento 
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de um país mais solidário e responsável.       

 

 

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

 

1. - Incentivar, desenvolver e promover maior intervenção critica dos jovens em actividades 

como congressos de associações de estudantes e jovens, apostando na formação politica e 

cívica dos mesmos.      

 

 

2. Criação de um gabinete em todas as escolas públicas de secundário, de apoio ao 

voluntariado com o objectivo de esclarecer, divulgar e incentivar os jovens sobre os diferentes 

aspectos do voluntariado, reconhecido pelo ministério da educação 

 

 

3. Incentivar, com benefícios fiscais, as empresas a valorizarem nos currículos dos candidatos 

aos empregos a prática de voluntariado 

 


