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 Padre Benjamim Salgado
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

“Participação cívica dos jovens”

A Moção que aqui apresentamos é baseada, não só nos nossos ideais e vontade de participar
na vida cívica, mas também nas expectativas que os jovens depositam nos órgãos de poder
local para que a sua palavra seja ouvida. O que nós pretendemos é ser a voz destes jovens.


Entre 7 e 8 de Março de 2002, para celebrar o 10º aniversário da Carta Europeia sobre
a participação dos jovens na vida local e regional, teve lugar uma Conferência, realizada em
Cracóvia. Os participantes na Conferência aprovaram a Declaração de Cracóvia, na qual
reafirmam que “os jovens são cidadãos das regiões e municípios em que vivem, como
qualquer outro grupo etário, pelo que devem ter acesso a todas as formas de participação na
sociedade”.
De facto, quando as autoridades locais e regionais apoiam e promovem a participação dos
jovens, também contribuem para a sua integração social: não só os ajudam a encarar os
desafios e a pressão da sociedade moderna, como também o anonimato e o individualismo
que com frequência predominam na mesma. No entanto, para que a sua participação seja
satisfatória, duradoura e significativa, toda a política ou actividade dirigida deve assegurar
que o ambiente cultural respeita e tem em conta as suas necessidades, circunstâncias e
aspirações. Deve, igualmente, envolver algum componente de lazer e divertimento.
Deste modo, propomos as seguintes resoluções:

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
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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. 1.

Criação de organismos locais e regionais, sem qualquer ligação partidária, onde os
jovens possam desempenhar acções cívicas.
Desta forma, os organismos em questão, possibilitarão um intercâmbio de ideias entre os
jovens e funcionarão como um agente socializador. Estes núcleos serão espaços de lazer e
divertimento, mas também de reflexão, e um meio ideal para fomentar a participação dos
jovens e aplicar as politicas de juventude nos campos do desporto, da cultura, da expressão
artística, assim como no âmbito da acção social.

2. 2. Criação de um programa “Parlamento dos Jovens”, a nível local, para as assembleias
municipais.
Assim, não só era assegurada a participação de um maior número de jovens, como também,
seria possível que estes se unissem para identificar e solucionar os problemas da sua
localidade, que poderão afectar familiares e amigos. Na nossa opinião, os jovens teriam assim
uma oportunidade para mudar algo na sua zona habitacional, promovendo políticas
ambientais, acções de solidariedade, medidas contra a pobreza e a discriminação, etc.

3. 3. Realização de 2 sessões nacionais do Parlamento dos Jovens, para que um maior
número de jovens possa ser enriquecido por esta experiência.
Todos os jovens que participam nesta iniciativa têm de se preparar a nível intelectual, cultural
e da oratória. Isto inclui saber o que se passa no Mundo, estar a par das políticas do nosso
País, pesquisar dados, factos, estatísticas… Todo este trabalho é laborioso, mas também
compensatório. Os nossos conhecimentos aumentam, sentimo-nos mais capacitados para
defender as nossas ideias e no final sabemos que a nossa voz foi ouvida e o nosso projecto
aplaudido.

