
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 Básica e Secundária Tomás de Borba 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 O tema deste ano do Parlamento dos Jovens era: “Participação Cívica dos Jovens”. Um tema 

tão abrangente e vasto como este dá azo a várias medidas possíveis diferentes, com 

objectivos distintos. 

 

 Este tema levanta a questão: “que podem os jovens fazer para diferenciar positivamente a 

vida civil actual?” Para responder a tal questão tivemos que observar a sociedade actual e, 

constatar quais os aspectos em que a sociedade actual falha. 

 

Uma queixa recorrente em relação à sociedade actual (em especial as gerações mais novas) é 

justamente a falta de valores e civismo, de sentimentos de entreajuda, de preocupação pelo 

próximo e do simples altruísmo de ajudar com o único intuito de melhorar a vida de alguém. 

 

Outro problema da sociedade contemporânea trata-se do cada vez mais competitivo mercado 

de trabalho, que exige dos jovens uma formação académica cada vez mais especializada e 

esclarecedora em relação às propostas existentes, para que os estudantes se sintam mais 

conscientes em tomar decisões sobre o seu futuro laboral, decisões essas que os estudantes 

têm que tomar consideravelmente cedo. 

 

 Por fim, o outro grande problema que detectámos na sociedade actual foi a sua visão 

desinteressada e pessimista em relação à política. A nossa geração foi uma geração que 

nasceu sob a ideia de que interessar-se por política é inútil, porque todos os políticos são 

iguais. Com este tipo de mentalidade dificilmente conseguiremos modificar a precária 

situação actual. A abstenção é cada vez mais alta, e cada vez menos as pessoas fazem um 
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escrutínio consciencioso. Uma sociedade politicamente dormente é ludibriada mais 

facilmente, e permite com poucas objecções a corrupção.  

 

 

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

 

1.  Criação de um centro de apoio a jovens onde, um grupo de jovens voluntários (orientados 

por psicólogos) ajuda outros jovens a ultrapassar situações traumáticas. Os jovens que se 

disponibilizassem para semelhante tarefa seriam pré-avaliados por psicólogos de forma a 

serem considerados aptos ou não, para exercerem tamanha tarefa. De frisar que já existem 

instituições de apoio ao jovem em Portugal, mas as mesmas não contam com a participação 

voluntária dos jovens. 

 

 

2. Criação de Palestras referentes a assuntos que centrassem a formação académica ou 

profissional dos jovens. Estas palestras iriam recorrer a profissionais experientes que, 

dinamizariam a palestra de forma a simular a sua profissão, de forma a facilitar o 

entendimento da mesma por parte dos jovens. As palestras também se centralizariam sob 

assuntos socioeconómicos, neste caso particular a palestra seria dirigida por deputados e 

economistas experientes, de forma a que os jovens ganhassem uma melhor percepção cívica. 

Estas palestras iriam dirigir-se ao 9º e ao 12º ano de escolaridade e seriam implementadas em 

todas as escolas do país que leccionassem os mesmos anos.    

 

 

3. Criação da disciplina: “Iniciação à Política”. Esta disciplina seria obrigatória no 3º ciclo do 

ensino básico e opcional no ensino secundário. Esta disciplina será leccionada por um docente 

devidamente formado em Filosofia, Ciências Políticas ou Relações Internacionais, e no ensino 

básico iria substituir Área de Projecto de forma a não sobrecarregar o horário dos alunos. 

Como iria substituir essa disciplina seria aconselhável que fosse leccionada com base em 

projectos, de forma à própria iniciação ser mais activa. O programa da disciplina deveria 

incluir temas como: posições politicas e seus ideais, história da política, oratória e discurso 
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político entre outros assuntos adjacentes à política.  

 


