
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 E.B. 2,3/S de Melgaço 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação cívica é, mais do que um dever um direito que todos os jovens devem ter.  

A Sociedade Portuguesa manifesta elevados níveis de indiferença na participação cívica e 

política, facto que se faz sentir com maior intensidade nos jovens. A política deixou de ser 

atractiva para a maioria destes. Por outro lado há um défice do sistema educativo na 

formação cívica dos jovens. Ainda hoje, não está plenamente instituída uma disciplina que 

ensine e fomente o gosto pelas práticas políticas, interventivas e sociais e instalou-se ao longo 

dos tempos um certo laixismo intrínseco do ensino com estes hábitos. Uma sociedade onde 

os jovens sejam empenhados e queiram participar na definição do seu futuro, será uma 

comunidade mais desenvolvida. 

Será importante promover a oportunidade para jovens pesquisadores assim como 

estabelecerem contactos com  pesquisadores de diferentes países para face a face e trocarem 

idéias, conhecimento e informação em áreas de pesquisa prioritárias para seus países.  

Com a instabilidade financeira e social vivida não só a nível nacional mas também a nível 

internacional, os preços e o desemprego aumentam de dia para dia. Cada vez mais as pessoas 

e famílias inteiras sentem dificuldades. Estas pessoas não tendo posses, a primeira ideia com 

que são confrontadas é desistir de lutar por nível de vida melhor, e consequentemente muitas 

delas sujeitam-se à pobreza extrema. Com a sensibilização dos jovens, poderia haver uma 

maior adesão por parte destes a campanhas de voluntariado, com vista a ajudar os mais 

desfavorecidos. 

 

 

 

 

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



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. 

 

1. Aposta numa clara qualificação e melhor formação dos jovens nas escolas a nível politico, 

que fomente o gosto pelas práticas políticas com consequente diminuição da idade de voto 

para os 16 anos. 

 

 

2. Promover a oportunidade de jovens pesquisadores e estabelecer uma rede de contatos 

informal e sustentável entre jovens cientistas portugueses e de outros países nas diferentes 

áreas de pesquisa.       

 

 

3. Proporcionar aos jovens uma maior e melhor informação com vista a uma sensibilização 

para o apoio social 

 


