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Identificação da Escola: Escola Secundária de Nelas
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Os fundamentos de uma sociedade democrática devem estar assentes em três princípios:
igualdade, participação e representação.
"Artigo 48º
1-Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos
públicos do país, directamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos”.
Todos os cidadãos têm o dever de participar civicamente, isto inclui os jovens. Estes
desempenham um papel crucial no desenvolvimento da nossa sociedade, através da
renovação de mentalidades e atitudes face ao mundo que nos rodeia.
É necessário promover a criação de associações juvenis com vista a aproximar os jovens a
uma participação activa na vida política. Estas associações desenvolverão o espírito crítico, o
sentido de responsabilidade e, principalmente, a consciência democrática. Como tal, estas
associações funcionarão como laboratórios de cidadania que irão incentivar o interesse dos
jovens pela política. Esta é uma oportunidade de dar voz aos jovens. Esta é uma oportunidade
dos jovens mudarem o país. As associações juvenis são o futuro da participação cívica dos
jovens.
Devemos tornar os cidadãos mais activos na participação cívica, como tal, devemos
aproximar os representantes, parlamentares e locais, dos jovens. A criação de actividades
como palestras e acções de formação que aproximem tanto os representantes locais, como
parlamentares irão despertar o interesse dos jovens pela política. Esta aproximação irá
também levar os políticos a estarem mais receptivos à opinião dos jovens. A participação dos
representantes em feiras da juventude irá contribuir para esta maior aproximação. Não estará
na hora de os políticos ouvirem os jovens? Nestas actividades os representantes poderão
debater temas com estes, o que os levará a estarem mais receptivos e a terem mais em
consideração a opinião dos jovens. A aproximação entre os jovens e os representantes, é um
aspecto fulcral para uma maior participação cívica por parte dos jovens. Nesta fase, entra,
também, o papel das escolas.
É urgente promover a cultura política nas escolas, para que os jovens tenham um maior
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conhecimento sobre política, tanto a nível nacional, como a nível internacional. Este contacto
constante dos jovens com a política, irá despertar o interesse dos jovens por esta, o que
conduzirá a uma maior participação cívica. A introdução de uma hora semanal em que se
debatam temas políticos actuais ou como intervir activamente na vida política, irá certamente
fomentar uma maior intervenção juvenil. A hora semanal de formação cívica deveria ser
melhor aproveitada para debater este tipo de temas, promovendo, assim, o espírito crítico,
desenvolvendo o associativismo e o respeito pelo outro. Há que implementar o tema da
política nas escolas.
Portanto, é necessário continuar a trabalhar para uma maior participação cívica, levando a
um maior dinamismo, uma maior ambição e uma maior visão estratégica futurista por parte de
todos os cidadãos, nomeadamente os jovens.
Estes podem mudar o mundo participando mais activamente nas questões políticas. Se
estamos todos juntos no mesmo objectivo, também devemos estar todos juntos e unidos por
uma causa em comum!
Portugal precisa de mudança. A Europa precisa de nós. O Mundo precisa dos jovens.

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

1. Promover a criação de associações juvenis relacionadas com a política.

2. Aproximar os representantes, parlamentares e locais, dos jovens.

3. Promover a cultura política nas escolas

