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Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO 

Circulo: SETÚBAL 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Numa altura em que o conformismo assola a camada mais jovem populacional, não só em 

Portugal, como no estrangeiro, o apelo ao interesse cívico de cada um torna-se uma questão 

inadiável. 

Embora haja um grupo de jovens que desejam contribuir activamente na sociedade em que 

estão inseridos, somos da opinião que o interesse da esmagadora maioria sobre essa questão 

é pouco ou quase nulo.  

Uma das causas que pode estar associada a este desinteresse é a falta de esclarecimento da 

forma como se processa a participação cívica, nomeadamente na intervenção política e 

pública, não tendo os jovens a percepção de quão é importante esta intervenção, de modo a 

conseguir uma melhor e mais justa democracia.  

Uma outra causa está relacionada com a forma como se processa a política e de como alguns 

órgãos de comunicação social transmitem a imagem dos deputados e da vida política nacional 

e internacional, mostrando uma perspectiva negativa relativamente aos mesmos, no que diz 

respeito ao facto de não se preocuparem em solucionar os devidos problemas, mas antes em 

contra-atacar a oposição, existindo um constante impasse.  

Contudo, devemos ser realistas e ter consciência que alguns dos muitos factores para a não 

participação dos jovens na sociedade deve-se ao facto de gerações anteriores não terem 

sabido cativar os vindouros para uma vida social activa, pelo completo afastamento e 

adiamento dos jovens na política, sem esquecer a falta de participação democrática nas 

escolas.  

Ao cumprirmos com os nossos deveres e obrigações estamos a contribuir para o 

funcionamento sustentável de uma sociedade, pois a participação dos jovens é necessária 

para a formulação de novas políticas para as gerações vindouras.  

Aristóteles uma vez disse: «O Homem é um animal político, na medida em que está inserido 

na pólis, e que tudo o que relaciona com a pólis tem reflexos na vida individual».  
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Resumindo, temos de deixar de seguir o «instinto rebanho», por outras palavras, temos de 

pôr um ponto final à ideia de que se um não faz, então o outro também não o fará, tomando 

a iniciativa de fazer algo de concreto e proveitoso para a sociedade. 

O que se pretende é o alcance de uma Europa que resulte da participação efectiva de todos 

os cidadãos, especialmente das camadas mais jovens que, através do seu dinamismo, podem 

contribuir de forma inovadora, tendo em conta o futuro da sociedade.  

Temos de ter uma postura crítica mas construtiva, pois a passividade tem pouca correlação 

com o progresso.  

Há que ser pró-activo na sociedade e a política é mais um espaço onde podemos ser úteis. O 

que a nossa sociedade precisa é de novas ideias, novos projectos e de uma nova energia, ou 

seja, uma lufada de ar fresco. 

 

 

 

 

 

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

 

1. Criação de um fórum, tanto a nível escolar como nacional, onde todos os jovens poderiam 

dar a sua opinião sobre os acontecimentos que iriam decorrendo e até mesmo esclarecer as 

suas dúvidas, podendo assim comunicar uns com os outros, trocando ideias. 

 

 

 

2. 2. Reformulação da disciplina de Formação Cívica, inserindo temas que estejam ligados á 

Ciência Política, implementando assim uma ideia dos deveres e dos direitos da participação 

cívica dos cidadãos numa sociedade, promovendo debates e palestras entre os alunos. 

 

 

3. 3.  Promoção do associativismo pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, 

disponibilizando um espaço, assim como meios informáticos, apoio administrativo e 
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facilidades burocráticas aos projectos que as instituições municipais considerem válidas, de 

interesse, que envolvam a comunidade, que desenvolvam a criatividade e a iniciativa. 

 

 


