
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 de Arqueologia 

Circulo: Porto 

Sessão: 22 de Janeiro  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O tema que trazemos a debate é a “Intervenção Política e Pública”, com base na faixa etária 

jovem. Pretendemos solucionar (ou como devem entender, tentar solucionar) o problema do 

desinteresse dos jovens pelos assuntos da vida pública e política –política essa que é o motor 

que nós jovens regularemos no futuro-, sem evitar a consciencialização de outros temas que 

se englobam no grande tema central e que merecem ser desenvolvidos, já que são do 

interesse de todo o ser humano. Temos como principais objectivos abordar os Direitos 

Humanos (que englobam o racismo, orientação sexual, xenofobia, direitos das mulheres e 

crianças, pena de morte, entre tantos outros) que dizem respeito a todos nós, promovendo a 

igualdade de direito e de vida, não esquecendo os deveres que cada indivíduo transporta em 

si.O mundo actual vive uma apatia por parte dos cidadãos, sobretudo das camadas jovens, em 

relação à polítia e à vida pública e, é urgente debruçarmo-nos sobre esta questão, identificar 

quais as causas e adoptar medidas para fazer face à indiferença vivida. A sobrevivência da 

Democracia exige participação dos cidadãos, e esta não ocorrerá se continuarmos a caminhar 

para um voltar costas entre jovens (os homens do amanhã) e a política.Somos, desde o 

momento em que nascemos incutidos com valores, educação e cultura. Somos nós a Cultura 

Europeia Ocidental, fruto de algumas forças essenciais, como a sabedoria Grega, o direito 

Romano e a religião Cristã, é necessário proceder à tomado de interesse por essa herança 

cultural. E não esquecendo, segundo os Gregos  o Homem só é homem pela educação e só 

pela educação. 

 

 

 

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

 

1. Valorizar o papel do Associativismo como forma de integração e valorização dos diferentes 
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papeis. 

 

 

2. Promover um espírito de cidadania, participando em actividades diversas, promotoras de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

3. Articular as actividades das escolas com a vida social e política dos Concelhos, promovendo 

assim uma maior participação dos jovens nos reais problemas sociais.  

 


