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 com 3.º Ciclo do Ensino Básico do Dr. João Carlos

Celestino Gomes
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Tendo em conta que:
- As associações de jovens representam importantes núcleos sociais que permitem a
participação cívica, o desenvolvimento de competências como o relacionamento interpessoal
e comunicação, liderança, planeamento, trabalho de equipa, gestão, resolução de conflitos,
competências linguísticas, fomento de debate, entre outras;

- Entre os jovens, existe falta de informação relativamente às associações existentes,
nomeadamente ao nível do voluntariado e de outros movimentos de acção em que os jovens
se possam inserir;

- Actualmente, a participação dos jovens na sociedade, passa bastante pela comunicação
através das novas tecnologias de informação e comunicação.

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

1. Apoio às associações de natureza juvenil, já existentes, e incentivos à criação de novas

associações, nomeadamente na área do voluntariado social, da cultura e da arte;
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2. Campanhas de sensibilização e campanhas que conduzam a uma mais efectiva divulgação
de iniciativas, movimentos, programas e associações, junto dos jovens, nomeadamente, no
espaço escolar;

3. Dinamização da intervenção dos jovens, na sociedade civil, com o recurso aos novos meios
de comunicação, nomeadamente a criação de espaços na "Web", onde a "sua voz" se possa
manifestar e possa ser escutada.

