
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 Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos

Circulo: Aveiro

Sessão: 13 de Janeiro

Projecto de Recomendação:

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

"Quando se fala em participação da juventude, é importante conhecer os espaços de

participação que existem e perceber como funcionam. No contexto da democracia

representativa referimo-nos tradicionalmente aos partidos políticos, no contexto da

democracia participativa, e no âmbito da juventude, referimo-nos tradicionalmente às 

associações juvenis. As associações juvenis regem a sua actividade através da educação não 

formal. Por educação não formal entende-se todas as actividades que ocorrem fora das

instituições educativas formais. Ao participarem em associações juvenis, as/os jovens

desenvolvem competências, que são relevantes em diferentes contextos, e têm a

oportunidade de imediatamente as levarem à prática. Tratam-se de competências como 

relacionamento interpessoal e comunicação, liderança, planeamento, trabalho de equipa, 

consciencialização intercultural, gestão,  resolução de conflitos, competências linguísticas, 

fomento de debate, entre outras. Acresce que esta participação potencia ainda o 

desenvolvimento de qualidades como  o compromisso, envolvimento, responsabilidade, 

solidariedade, consciência democrática,  motivação, participação, iniciativa, respeito pelos/as 

outros/as, tolerância e auto-estima. São competências e qualidades transferíveis para outras 

esferas nomeadamente profissionais, e também para o âmbito da participação política em 

termos mais tradicionais: a consubstancializada nos partidos políticos. As Associações Juvenis 

constituem, assim, (de per si) um modelo de Democracia Participativa, promotor da 

participação e da consciência social dos/as jovens. São espaços de aprendizagem não formal e 

de cidadania, veículos de solidariedade e responsabilidades comuns, onde as/os jovens 

constroem parte importante da identidade do seu Ser Político. No entanto verifica-se um 

défice cada vez maior de participação política e cívica. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Participação mais activa dos Jovens no meio escolar, nomeadamente na sensibilização 

contra o consumo de substâncias tóxicas (drogas e alcool). Maior envolvimento interpessoal 

com os professores de modo a melhorar a qualidade de vida escolar.

2. Criação de Associações Juvenis que orientam o futuro profissional dos Jovens para sectores 

menos apelativos, nomeadamente para a agricultura e para as energias renováveis. Fomentar 

a importância de uma profissionalização técnica junto da população.

3. 


