
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 Secundária com 3º ciclo Dr. António Carvalho Figueiredo 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Caros colegas,  

 O tema escolhido para discussão pelo ensino secundário, no âmbito do projecto 

Parlamento de Jovens 2009, é a Participação Cívica dos Jovens. 

 A promoção da participação cívica de todos os cidadãos nas diferentes áreas de 

desenvolvimento social, é algo que consideramos ser da máxima importância   pois é através 

desta que nos tornamos parte construtiva e moldadora da sociedade em que vivemos. 

Apenas participando activamente e civicamente podemos também reconhecer-nos como 

verdadeiros contribuintes para o desenvolvimento do bem-comum, podendo desta forma 

impactar o nosso mundo, quer a nível ambiental, social, político e até económico. 

 Consideramos que a motivação para se tornar um agente de mudança na sociedade 

através de actos de participação cívica deve partir não só de cidadãos isolados mas, 

primariamente, esta deverá ser estimulada pelo agente estatal ou autárquico presente nas 

diversas comunidades.  

  Assim, consideramos que no sentido de promover e estimular os jovens (ou a 

sociedade de amanhã) a integrarem comportamentos participativos, voluntários, permitindo 

dessa forma a adopção de importantes valores como a tolerância, a responsabilidade cívica 

de cada um e a solidariedade, devem ser estruturadas as seguintes medidas: 

      

 

 

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

 

1. Integração nas disciplinas não-curriculares de Formação Cívica, no Ensino Básico, e de uma 
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forma inter-disciplinar, no Ensino Secundário, conteúdos programáticos que envolvessem de 

uma forma dinâmica os jovens na sua comunidade social, através de parcerias estabelecidas 

com entidades locais com o intuito de sensibilizar os jovens para as diferentes necessidades 

da comunidade assim como para a sua responsabilidade cívica individual na mesma.      

 

 

2. Alargamento da idade mínima de voto para os 16 anos de idade, permitindo aos jovens 

contribuir na decisão das estruturas governamentais da sociedade portuguesa.      

 

 

3.       

 


