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Projecto de Recomendação: 
 
A Participação Cívica é um direito e um dever consagrado na nossa Constituição da 
República e é essencial para a implementação de um Estado de Direito Democrático. 
Só através da participação cívica de todos conseguiremos que aqueles que nos 
governam sejam os nossos legítimos representantes, só assim nos faremos ouvir, só 
assim conseguiremos intervir e contribuir para uma sociedade justa e participada. 
A participação cívica diz respeito a todos e nela os jovens têm um papel fundamental 
não apenas porque representam uma camada expressiva da sociedade mas porque 
têm interesses próprios e serão os que amanhã garantirão essa “intervenção cívica”, 
como adultos emprenhados, adultos participativos, porque “aprenderam” a sê-lo 
enquanto jovens. 
Assim, para que a participação cívica dos jovens se possa generalizar a todos, há 
condições que devem ser observadas, nomeadamente medidas que podem / devem, 
ser tomadas pelo Governo, Organismos Públicos, Autarquias, etc., medidas que 
facilitarão essa participação cívica, nomeadamente: 

 
 

Medidas Propostas: 
 

1. Incentivar a adesão dos jovens ao Associativismo, ao Voluntariado e à participação 
política activa, promovendo acções de sensibilização e dinamização nas Escolas e 
noutras Instituições ligadas à Juventude, nomeadamente Câmaras Municipais, Juntas 
de Freguesia, etc, com participação de técnicos facilitadores dessas participações. 

 
 
 
2. Reestruturação do estatuto do Dirigente associativo e criação de um estatuto de 
Associado Juvenil  de modo a articular o regime de faltas do aluno do ensino 
secundário a esta realidade, permitindo considerar justificadas as faltas a actividades 
escolares em consequência de participação em actividades associativas. 

 
 
 
3. Criação de um Conselho Municipal de Juventude em todos os municípios, Conselho 
Consultivo relativamente aos assuntos da Juventude, em que os jovens poderão 
desenvolver as suas iniciativas de forma participada e integrada, contribuindo para a 
transformação social. 

 


