
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 Marques de Castilho - Águeda 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Relativamente à primeira medida apresentada, esta seria um claro sinal  de abertura por 

parte do poder instituido, à voz dos mais jovens, e simultâneamente poderia  fugir um pouco 

à lógica das juventudes partidárias. Quem poderia integrar este senado? Todos os jovens 

entre os 16 e os 29 anos. Os jovens constituiriam associações com um número mínimo de 

associados, as quais apresentariam o seu plano de acção e se submeteriam ao voto popular. 

Quanto à segunda medida proposta, ela realça a importância que o voluntariado jovem já 

assume na nossa sociedade e seria uma forma de  proporcionar uma maior aproximação 

entre os jovens e as associações de voluntariado já existentes. Todo este trabalho 

proporcionaria experiências de partilha e solidariedade, fundamentais no desenvolvimento 

pessoal e cívico dos jovens.  

No que concerne à última medida apresentada, esta seria uma forma de favorecer a inclusão 

e a participação de todos os jovens na nossa sociedade. Uma vez que a nossa sociedade está 

cada vez mais diversificada, torna-se indispensável garantir uma interacção harmoniosa entre 

pessoas e grupos com identidades culturais variadas. Estas formas de intervenção ajudariam a 

que todos os jovens se sentissem parte integrante da sociedade onde vivem. 

 

 

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

 

1.    A criação do “Senado dos Jovens”. Este senado não teria poder deliberativo, teria sim, a 

missão de apresentar à AR um determinado número de propostas sobre as diferentes 
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temáticas que afectam a vida dos portugueses, especialmente a vida dos jovens, as quais 

deveriam ser obrigatoriamente discutidas no parlamento.    

 

 

2. A criação de uma “Fundação para o desenvolvimento do voluntariado Jovem” que 

organizasse, a nível nacional, regional e até local projectos de intervenção na comunidade ao 

nível do voluntariado. Esta fundação permitiria também o intercâmbio entre jovens 

voluntários de diferentes países e dirigiria ainda o plano de formação a ministrar a esses 

mesmos jovens . 

 

 

3. A criação/disponibilização de um maior número de espaços, para que os jovens 

(actualmente oriundos das mais diversas culturas) pudessem expressar através da pintura, do 

desenho, da música, do teatro etc, a sua visão do mundo, os seus anseios, as suas propostas 

de mudança. Concerteza que estes contributos ajudariam à construção de uma sociedade 

mais plural e coesa.  

 


