
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 Fialho de Almeida - Vidigueira/Cuba 

Circulo: Beja 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Encontramo-nos numa fase da vida em que temos de tomar decisões, nomeadamente, qual o 

curso a seguir, qual a área a escolher, entre outras. Pois bem, hoje em dia é difícil fazer a 

melhor escolha. O mundo em que vivemos, por vezes, não nos consegue oferecer o que 

realmente desejamos, obrigando-nos a deixar para trás, sonhos e desejos de crianças.  

No que concerne à utilização das novas tecnologias, com vista ao desenvolvimento de redes 

de solidariedade, recolha de opinião dos jovens sobre assuntos do seu interesse, e/ou que 

afectem, directa ou indirectamente, a comunidade nacional, regional e local, através de meios 

apropriados, nomeadamente o acesso gratuito à banda larga em espaços públicos e ao livre. 

O Associativismo é o pilar mais importante para pôr em prática o voluntariado e o espírito de 

solidariedade. Desta forma e, porque é evidente o desinteresse dos jovens pelo 

associativismo, pelo voluntariado e pela solidariedade, defende-mos que o poder local e o 

poder central deverão adoptar medidas de incentivo ao Associativismo juvenil. 

O Associativismo é, assim, um motor de desenvolvimento e de resolução de problemas das 

populações, devendo apelar-se bastante à participação dos jovens, de forma voluntária, nos 

movimentos associativos. 

O “sangue novo” é importante para a manutenção do Associativismo em Portugal, este que se 

encontra em extinção, derivado ao desinteresse da comunidade, sobretudo dos mais jovens. 

Assim, nossa aposta baseia-se na dinamização de grupos de jovens que promovam, 

voluntariamente, campanhas de solidariedade e sensibilização da defesa do planeta e da 

natureza. 

 

 

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

 



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. 

1. Em Portugal, e na generalidade dos países, os últimos anos não têm sido os melhores para 

quem termina o seu percurso escolar e tenta iniciar a sua vida profissional, levando-nos à 

desmotivação e à interrogação das nossas metas para alcançar a nossa realização pessoal. Os 

jovens vêem a sua vida pessoal e profissional comprometida e é cada vez mais difícil alcançar 

a sua realização pessoal, porque se deparam, todos os dias, com as dificuldades 

testemunhadas pelos próprios colegas e acabam por se acomodar, na luta pela sua realização. 

Num país, onde é urgente alterar atitudes, mentalidades e outros aspectos da vida social, 

económica, cultural e política, é necessário incentivar os jovens a estudar e mostrar-lhes que 

só assim terão oportunidade para fazer face a esta competitividade. 

 

 

2. Consideramos que o desenvolvimento é indissociável da evolução e utilização das novas 

tecnologias, pelo que esta deverá estar ao serviço da cidadania de forma a estimular a 

participação dos jovens na sociedade. Assim, o livre acesso à banda larga parece parece nos 

contribuir decisivamente para a sensibilização dos jovens nos problemas com que se debate 

hoje a sociedade e o planeta.Haverá, deste modo, um contacto real com a natureza, 

permitindo a consciencialização para as questões ambientais e para a importância da defesa 

da natureza no mundo. As novas tecnologias da informação são propícios para a divulgação 

rápida e em massa de questões importantes. Consideramos também útil, para a inclusão dos 

jovens nas questões sociais e políticas, a criação de postos de informação,e prestação de 

informação relevante e do interesse dos mais novos. 

 

 

3. Considerado que o Associativismo é bastante importante para o desenvolvimento e 

resolução dos problemas da população, defendemos que se deverá apostar nas seguintes 

medidas:Criação de incentivos para os jovens que se unem a determinadas 

associações;Realização de colóquios nas escolas, enaltecendo o trabalho dos jovens no 

Associativismo;Criação de programas de apoio ao Associativismo juvenil, levando a que os 

que estão nele se interessem mais pelo que fazem, motivando os jovens para a participação 

cívica através do associativismo;Criação de um sistema de orientação, protecção e controlo 

das associações, de forma a ajudá-las e aconselhá-las nas suas tarefas do dia-a-dia, acabando, 

assim, com o “medo” de investir na renovação e no crescimento das associações unindo as 

associações em determinadas áreas a fim de avaliar o seu potencial. 

 


