
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 Secundária de Vilela 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a participação cívica dos jovens em Portugal necessita de incentivos, tendo 

em conta os resultados de vários estudos que foram feitos nos últimos anos (por exemplo: um 

estudo efectuado pela Fajudis, no âmbito do programa “Juventude em Acção” onde se 

constatou que apenas 8% dos mais de 1000 jovens inquiridos afirmou participar em acções 

desenvolvidas por partidos políticos; ou o estudo “Os jovens e a política” do Centro de 

Sondagens e Estudos de Opinião da Universidade Católica Portuguesa que conclui que “são 

baixos, do ponto de vista comparativo, os níveis de pertença a associações e de dedicação ao 

voluntariado em Portugal (com excepção da participação em associações de cariz religioso)”); 

Considerando que estes incentivos devem emergir das instituições que estão mais próximas 

dos jovens – Escolas, Autarquias (Junta de Freguesia e Câmara Municipal) e Instituições 

económicas e sócio-culturais locais – pois só assim se conseguirá chamá-los a participar em 

actividades ligadas à comunidade em que estão inseridos, fomentando-se uma maior 

consciência das vicissitudes da sociedade em que vivem; incentivando-se a abertura e a 

preocupação com os outros e desenvolvendo-se a valorização do indivíduo enquanto pessoa 

através de uma participação activa e sinérgica em prol de uma sociedade melhor e mais justa; 

Considerando que esses incentivos devem ser diversificados e, de novo, sinérgicos, no sentido 

da convergência dos três vértices de um triângulo (Jovens/Escolas, Autarquias e Instituições 

locais) para um mesmo fim – apoios financeiros, logísticos e humanos à constituição de 

associações juvenis de intervenção escolar ou local; divulgação e apoio à implementação de 

projectos de trabalho comunitário e voluntariado na escola ou na comunidade (por exemplo, 

o “banco do tempo”); bolsas de estudo/mérito; estágios; 

Considerando que as Escolas são um importante vértice desse triângulo pelo tempo que os 

jovens aí passam e pela influência que esta exerce sobre eles; 

Considerando que não existe nas Escolas portuguesas (3.º Ciclo e Ensino Secundário) um 

órgão colegial permanente constituído exclusivamente por alunos e cujo representante teria 

assento no Conselho Pedagógico da Escola e no Conselho Geral – neste momento, existe 

apenas a possibilidade de os alunos se poderem reunir “em assembleia de alunos, ou 
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assembleia geral de alunos e são representados pela associação de estudantes, delegado ou 

subdelegado de turma e pela assembleia de delegados de turma, nos termos da lei e do 

regulamento interno da escola” (Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro); 

Considerando que só um órgão colegial de alunos – com carácter permanente (reuniões 

mensais anteriores à realização do Conselho Pedagógico); constituído por dois alunos de cada 

ano de escolaridade eleitos pelos seus pares e mobilizador de projectos de intervenção cívica 

como o Parlamento dos Jovens e o Concurso Euroscola ou de grupos de debate na escola – 

conseguiria dar voz aos anseios e preocupações dos jovens e assim mobilizá-los para a prática 

quotidiana da cidadania, no sentido da auto e hetero promoção da autonomia e da 

responsabilidade comprometidas com uma sociedade livre e democrática; 

 

 

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

 

1. Implementação do Projecto "Triângulo + Intervenção Jovem" nas escolas portuguesas - 

congregar vontades (dos jovens nas escolas, das autarquias e das instituições locais) para 

gerar sinergias de intervenção juvenil na comunidade. 

 

 

2. Criação de um Conselho Geral de Alunos nas escolas com o objectivo de formalizar e dar 

voz activa aos interesses, necessidades e problemas dos jovens em meio escolar. 

 

 

3.       

 


