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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Circulo: Madeira
Sessão: Secundário

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

Nos dias de hoje, a nossa sociedade necessita, que os jovens participem activamente e
mostrem interesse relativamente às problemáticas do nosso quotidiano, o que muitas vezes
não acontece. Assim sendo, é importante adoptar soluções para evitar esta situação.
Nós como jovens assistimos a uma desvalorização da nossa voz, pois somos considerados
imaturos e inexperientes. Porém, as nossas ideias são inovadoras e conscientes e deveriam
ser tidas em conta para um possível desenvolvimento da nossa sociedade a todos os níveís.
Como tal, propusemos a criação de uma organização independente que permitiria a discussão
política entre jovens e membros do Governo.
Esta entidade iria promover a criação de uma associação nacional com várias filiais em todos
os distritos e regiões autónomas. A referida associação leveria os assuntos debatidos nesta a
uma página da internet e a um programa televisivo.
As dúvidas e questões dos jovens seriam esclarecidas por deputados da Assembleia da
República.
O canal de Televisão TCTP seria o responsável pela transmissão destas discussões, visto ser
um canal público e de fácil acesso.
Actualmente, um dos problemas fulcrais que preocupam os cidadãos é o crescente nível de
pobreza que atinge crianças e jovens.
Tendo esta problemática, é urgente agir. E para isso, haverá alguém melhor que os jovens
para ajudar os próprios jovens a contornar esta situação?
Pegando no exemplo dos jovens que fazem o recenseamento militar durante um dia,
pretendemos implementar um dia obrigatório para que aqueles que completem 16 anos
tenham contacto com esta realidade, através da ajuda humanitária. Esta iniciativa estaria
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associada a diversas organizações comunitárias, que estariam encarregues dos vários distritos
e regiões autónomas.
Todas estas soluções que propomos visam permitir a participação cívica de forma interactiva,
inovadora e correcta.
Tendo em conta a fraca participação que nos dão, estas medidas vêm contradizer as ideias
erradas que têm de nós.
Além da nossa opinião, estamos aqui presentes com o intuito de contribuir activamente para
a melhoria de parte dos problemas existentes no Mundo.
Pensem no que gostariam que fosse feito no nosso país e sejam solidários, pois nós já
começamos a pensar e a agir.

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

1. Criação de uma organização independente com o objectivo de criar meios de discussão

política entre os jovens e membros do Governo através de uma associação nacional, uma
página na internet e um programa televisivo.

2. Implementação de um dia obrigatório para os jovens que completassem 16 anos, com o
objectivo de participarem na ajuda comunitária contra a pobreza infantil no local onde vivem.
Esta dia deveria ser da responsabilidade de uma entidade competente para o efeito.

3.

