
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 E.B. 2,3/S D. Afonso III - Vinhais 

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O tema "Participação Cívica dos Jovens" leva-nos a efectuar várias reflexões acerca, não só da 

postura dos jovens face à sociedade, como também do cidadão em geral. 

Constatamos que a maioria dos jovens usam muito do seu tempo a enviar sms, a ver TV, no 

Hi5, em jogos e nos shoppings. 

Discutimos entre pares, futebol e novelas cujos conteúdos são  deprimentes e que em vez de 

abrirem as nossas mentes, nos escravizam prendendo-nos não com cadeias de ferro, mas com 

uma mais eficiente, a cadeia da ignorância. 

Face a  esta situação, pensamos que realmente devemos promover o debate público e o 

exercício da cidadania. 

É premente a promoção do voluntariado, tendo em conta o crescente número de pessoas que 

se torna dependente do apoio das instituições de solidariedade social. 

Achamos urgente a adopção de algumas medidas neste domínio, nomeadamente, a 

promoção e apoio cada vez mais efectivo ao movimento associativo juvenil, bem como 

incrementar uma rede de transportes que possibilitem uma maior participação dos jovens 

nesta área. 

Constatamos ainda que vivemos num mundo cada vez mais competitivo e exigente. No que 

diz respeito ao mercado de trabalho, os jovens deparam-se com dificuldades na definição do 

seu futuro profissional. 

Neste âmbito, julgamos necessário fomentar o contacto com a realidade laboral, 

sensibilizando as empresas e outras instituições para a criação de estágios vocacionais.  

 

 



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. 

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

 

1. Promover estágios nas empresas, em período de férias, especialmente para os alunos do 9º 

ano de escolaridade, tendo como objectivo facilitar as futuras escolhas profissionais. 

 

 

2. Promover/sensibilizar os jovens para o voluntariado e associativismo. 

 

 

3. Optimizar a mobilidade nas zonas rurais por parte das autoridades locais e regionais, com o 

objectivo de fomentar a participação dos jovens na vida social, através de um melhoramento 

significativo da rede de transportes. 

 


