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 Vértice
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

Partilhamos a ideia, defendida na Carta Europeia Revista da Participação dos Jovens na Vida
Local e Regional, aprovada pelo Congresso de Poderes Locais e Regionais da Europa, em
Estrasburgo, de que os jovens são cidadãos das Regiões e Municípios em que vivem e, como
qualquer outro grupo etário, devem ter acesso a todas as formas de participação da sua
comunidade local e regional.
Todavia, constatamos, a partir do nosso quotidiano, que existem grandes lacunas ao nível das
iniciativas que visam promover a participação cívica dos jovens e que as que existem são
pouco divulgadas.
Como tal, o nosso projecto de recomendação dirige-se mais para o papel que os órgãos de
poder local, escolas e meios de comunicação social têm na promoção de uma participação
cívica mais activa deste grupo etário, nomeadamente através de um apoio mais consistente
as associações Juvenis e Associações de estudantes.
Se os jovens sentirem que as suas opiniões e necessidades são escutadas e valorizadas, se
lhes forem oferecidas oportunidades reais para participarem nas decisões políticas e criadas
condições para que possam desenvolver iniciativas de carácter cívico, cultural, desportivo,
etc., através das associações que integram, então será possível contar com uma participação
cívica mais positiva e pró-activa.
Neste sentido, a assembleia representativa da nossa escola apresenta as medidas que se
seguem:

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. Reforçar os apoios financeiros disponibilizados pelas autarquias às Associações Juvenis e de

Estudantes, com vista a dotá-las dos recursos materiais e tecnológicos necessários à
concretização das suas iniciativas; e incentivar á constituição de novas associações voltadas
para novos domínios de actuação (artísticas, cívicas, etc.).

2. Divulgar, recorrendo a campanhas publicitárias, programas de rádio ou de TV, as iniciativas
promovidas pelas Associações de Estudantes e Associações Juvenis, através das quais os
jovens expressão as suas opiniões/ideias e partilham as suas experiência de cidadania.

3. Rentabilizar o papel das Associações de Estudantes na escola, responsabilizando os órgãos
de gestão escolar pela atribuição de papéis/tarefas específicas às mesmas, com vista a
promover uma participação mais activa e responsável destas associações.

