
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 de Lagoa 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Cada vez mais, a participação dos jovens na sociedade é um factor crucial para o 

desenvolvimento do nosso país.  

É necessário fazer com que a nossa voz seja ouvida pelas pessoas certas, capazes de pôr em 

prática tudo aquilo que os jovens promissores deste país têm para oferecer.  

O associativismo, nas suas múltiplas expressões, e em especial as colectividades de cultura, 

desporto e recreio, constituem uma poderosa realidade social e cultural. Para muitas centenas 

de milhares de portugueses, o associativismo constitui a única forma de acesso a actividades 

desportivas, culturais, recreativas, ou de acção social. Para além disso, é através do exercício 

do direito de associação por muitos cidadãos que são asseguradas formas de participação 

cívica da maior relevância. 

Estes espaços privilegiados de aprendizagem providenciam a promoção de uma cidadania 

activa, sendo um aceso combate à exclusão social. 

É verdade que as associações não abrangem toda a sociedade, mas este é um facto que 

pode e deve ser alterado. 

Já na Grécia Antiga, Aristóteles reflectia que o Homem define-se como um animal político, isto 

é, a sua natureza deve ser procurada nas comunidades de que faz parte e é reconhecido 

como membro.  

Entre os deveres de qualquer cidadão, aquele que possui uma dada cidadania, está o dever 

de participar na vida da sua comunidade contribuindo por todas as formas ao seu alcance para 

a manter e melhorar. Este dever é simultaneamente um direito, o do participar na tomada das 

decisões que afectam a comunidade no seu conjunto. 

Cidadania e civismo fazem assim parte de um mesmo processo, inerente à vida em 

sociedade, ambos os conceitos são verdadeiros suportes da vida social. 

Uma sociedade cujos seus membros sejam indiferentes às questões da vida comunitária não 

existe como tal. 

Assim, entendemos que os jovens que possuem um melhor mérito cívico devem ser 
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premiados e distinguidos, visando motivar os restantes. É certo que não é possível atingirmos 

todos , e que estes são processos que levam o seu tempo, mas é através de todas estas 

acções concretas que podemos assegurar o futuro. 

E não nos podemos esquecer que, numa Europa que se quer unida e igualitária no que toca a 

oportunidades, devemos defender os interesses de todos aqueles que, por algum motivo, se 

deparam com entraves diários à sua participação cívica. 

É tempo de acabarmos o investimento em políticas a curto prazo. E visto que os jovens de 

hoje serão os adultos de amanhã, é necessário educar mentalidades através da participação 

cívica dos jovens, a fim de que daqui a 20 ou 30 anos sejamos capazes de dizer: 

Vivemos numa melhor sociedade!  

 

 

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

 

1. Equipar a rede de recolha selectiva de resíduos sólidos urbanos com equipamentos 

electrónicos capazes de apoiar cidadãos invisuais, promovendo assim o empreendedorismo e 

a criação de emprego, bem como o desenvolvimento sustentável.  

 

 

2. Divulgar o associativismo na comunidade juvenil, através de uma base de dados online, que 

seja responsável por conectar as diversas associações de todo o país, visando promover o 

associativismo como instrumento de inclusão social e de contacto inter-geracional. 

 

 

3. Implementar um prémio de mérito cívico, a nível concelhio, regional e nacional, destinado 

ao jovem que revelar uma melhor prestação no domínio da participação cívica. 

 


