
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 de Trancoso 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário   

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É um facto que os jovens estão actualmente afastados e manifestam profundo desinteresse e 

indiferença pelas causas públicas, de algum modo menosprezando a sua capacidade e o seu 

espaço de intervenção pública. Enquanto cidadãos da “polis” ignoram, muitas vezes, o direito 

que lhes assiste de poderem influenciar e contribuir para a tomada das decisões dos órgãos 

politico-administrativos, quer da Administração Central, quer da Local. É, pois, necessário 

estimular os jovens a encontrarem o seu espaço de intervenção cívica mais alargado, devendo 

os órgãos do Poder Local possibilitar as condições imprescindíveis à sua intervenção, que se 

pretende mais activa e comprometida com uma vida social politicamente mais participativa, 

aproximando os jovens da realidade social e das medidas dos decisores políticos. 

 

 

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

 

1. Propõe-se que os órgãos de poder politico com competência legislativa, no interesse de 

aumentar a participação cívica dos jovens, de os responsabilizar e comprometer com as 

decisões tomadas no interesse das populações locais, criem legislação no sentido de tornar 

obrigatório que os jovens, através dos seus representantes (p.ex. as Associações de 

Estudantes e outras Organizações Juvenis), tomem parte e tenham poder de intervenção e 

decisão nos órgãos de Poder Local, nomeadamente nas Assembleias Municipais 
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2. Em cada sessão legislativa, a Assembleia da República deverá proporcionar a jovens 

representantes de cada distrito, pelo menos duas vezes por ano, a oportunidade de 

apresentarem, em Plenário do Parlamento, as suas ideias e prostas, a fim de melhorar a sua 

intervenção na vida politica do país. 

 

 

3. O Governo deve prestar maior apoio logistico e financeiro às Organizações Juvenis, no 

sentido de estas incentivarem os jovens à prática do voluntariado, junto das instituições como 

as Associações de Bombeiros, Culturais, Religiosas e de Solidariedade social. 

 


