
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: ETAP - Escola Profissional- Viana do Castelo 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Em prol do projecto proposto pela Assembleia da República, que no presente ano de 2009, 

vem trazer aos jovens portugueses um tema bastante interessante, nomeadamente a 

participação cívica dos mesmos. Após a elaboração de um breve estudo político, pudemos 

concluir que a participação cívica a nível nacional tem sofrido um decréscimo relativamente 

acentuado. Quando falamos de um decréscimo acentuado referimo-nos a quase metade da 

população portuguesa, ou seja, aproximadamente 40% que se mantêm na abstenção (dados 

das últimas eleições presidenciais).  

Contudo, do resultado destes dados, obtivemos uma estimativa de que fazem parte os jovens, 

que no fundo são o nosso estudo prioritário. 

Mas nem tudo está ligado ao sector político. Podemos também entender participação cívica 

como sinónimo de solidariedade e de multiculturalidade, sendo estes dois subtemas que 

desenvolvemos  com a citação das nossas medidas, de forma a combatermos todo este défice 

de participação social que se faz sentir no nosso país. 

Assim, desenvolver a multiculturalidade, fomentando encontros através de intercâmbios 

culturais de jovens a nível Mundial, poderá contribuir para o enriquecimento, num contexto 

social da globalização, que permite ao jovem conhecer diferentes culturas onde se pode 

integrar, ou então, onde pode ser integrado. Juntamente a estes factos, nasce o desejo da 

realização de um festival anual, com o simples objectivo de fortalecer o relacionamento entre 

os jovens de diversos países, incentivando deste modo, as relações multiculturais. O festival 

em questão, iria abordar temas como cultura, política, arte, gastronomia, tecnologia, moda, 

entre outros, pois são temas que despertam grande interesse na comunidade juvenil.  

A segunda medida que apresentamos tem como propósito criar condições relativas à 
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formação para a prática do serviço de voluntariado: acções de formação gratuitas, para que o 

voluntariado possa ser mais eficaz e profícuo. Perante isto, programas dinamizados por 

entidades como as autarquias locais podem ser prioridade para a promoção das mesmas, 

nomeadamente a realização de propagandas, acções de sensibilização nas escolas e criação 

de um site organizado e dinamizado pelos serviços de voluntariado.  

Para concluir a nossa breve apresentação, apresentamos a nossa terceira medida, que 

defende a criação de um organismo/entidade visando a promoção, esclarecimento e 

participação enquanto cidadão activo, a nível político. Com esta medida, pretendemos 

sensibilizar os jovens durante o seu percurso académico, a terem um maior conhecimento  e 

consciência política, para que no futuro próximo possam contribuir de forma responsável 

para o desenvolvimento do seu país.  

 

 

 

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

 

1. Desenvolver a multiculturalidade, fomentando encontros através de intercâmbios culturais 

de jovens a nível mundial. 

 

 

2. Criar condições relativamente à formação para a prática do serviço de voluntariado: acções 

de formação gratuitas, para que o voluntariado possa ser mais eficaz.  

 

 

3. Criação de um organismo/ entidade visando a promoção, esclarecimento e participação 

enquanto cidadão activo, a nível político. 

 


