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 João da Silva Correia
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

O desenvolvimento activo dos jovens não se faz sem o seu empoderamento e sem que se
promovam esforços concentrados para o desenvolvimento de competências e para a sua
participação cívica (e politica!) e a sua presença crescente nos processos de tomada de
decisão. Foi precisamente sobre este tema que nos propusemos a reflectir, e daí surgiu esta
nossa tomada de posse.
Sabemos que, em Portugal, e em alguns países da Europa, podemos observar uma fraca
participação de jovens nas actividades públicas e cívicas, nomeadamente em áreas como o
associativismo e voluntariado, solidariedade e responsabilidade social, intervenção politica e
pública e, mais grave do que isso, pouco participativos no que toca à sua realização pessoal.
A Recomendação do Comité de Ministros do Concelho da Europa sobre a participação dos
jovens e o futuro da sociedade civil lembra que a Europa atravessa hoje em dia uma
verdadeira crise na participação na vida institucional e associativa e sublinha “o papel capital
da participação dos jovens na construção da sociedade civil enquanto recurso para a
permanente renovação da sociedade democrática (…) “

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

1. Criação de programas de caracter facultativo, que surjam de parcerias entre o

estabelecimento de ensino e as associações locais, onde os alunos possam trabalhar e,
campos de trabalhos para adolescentes a partir dos 16 anos, onde possam desenvolver o
espirito de associativismo e fazer trabalho comunitário. Consideramos ainda que as
associações devem procurar atrair e unir apoiantes de diferentes faixas etárias, adaptando a
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sua actividade a cada uma delas.

2. Os jovens devem participar mais activamente na comunidade escolar, pois neste momento
esse interesse ainda não é extensível a todos os estudantes. Por isso, propomos a criação de
projectos que funcionem em parceria com os municípios no sentido de estimular o
empreendedorismo e realização pessoal.

3. Todos os jovens devem votar assim que concretizem 18 anos, por isso, propomos um
maior investimento em campanhas de sensibilização para a importância do acto de votar.

