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: Forave - Escola Profissional e Tecnológica do Vale do Ave
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Na sociedade contemporânea em que vivemos, nota-se cada vez mais um afastamento por
parte dos cidadãos naquilo que diz respeito à vida pública. Nós, jovens, tomamos por exemplo
os adultos e sentimos que não está criado um ambiente onde o envolvimento nas coisas
públicas possa melhorar.
A cultura do individualismo tem levado a que deixemos para os outros a resolução dos
problemas comuns, preocupando-nos apenas na resolução dos nossos problemas individuais.
Certos desta realidade, e porque é necessário uma mudança de mentalidades, que não se faz
de um dia para o outro, achamos que a intervenção deve ser muito centrada na escola para
que os jovens possam criar uma cultura de participação e de envolvimento na tomada de
decisões e nas causas que lhes dizem respeito.
Todos sabemos que estamos a viver um momento na história de crise económica, mas
também de valores e de ideologias, nada melhor do que aproveitar este momento para nos
unirmos como comunidade e procurarmos soluções que possam contribuir para a construção
duma sociedade mais justa, mais fraterna onde valores como igualdade e solidariedade
possam ser vividos na sua plenitude.
A medida 1 e 2 tem por objectivo criar uma cultura e hábitos de envolvimento, de diálogo e
de participação para que, os jovens, como homens do amanhã possam olhar para a sociedade
e sentir que ela só poderá melhorar se eles intervirem na sua construção.
A medida 3 pretende sensibilizar a população para um problema real que é a importância dos
recursos naturais e incentivá-los para a preservação dos mesmos.
Acabamos com um pensamento de Adam Smith que retrata o nosso pensamento após ter
debatido o tema “Por mais egoísta que um homem supostamente possa ser, existem,
evidentemente, alguns princípios na sua natureza que o fazem importar-se com a sorte dos
demais, tornando a felicidade destes necessária à sua, embora ele não lucre nada com isso,
excepto o prazer de a contemplar”.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Obrigatoriedade de criação do “Clube da Cidadania” em todas as escolas do país, com o

intuito de debater e divulgar temas inerentes à cidadania, voluntariado, meio ambiente e
solidariedade. Este clube deveria criar um site onde o trabalho realizado fosse divulgado e
onde as pessoas poderiam expor as suas ideias, dúvidas e/ou até comentar o trabalho e a
informação exposta.

2. Promoção e divulgação de actividades inter-escolas que tenham por objectivo promover
uma cultura de diálogo entre os jovens, a promoção do voluntariado, da solidariedade, do
consumo responsável e da participação na vida pública do país.

3. Racionalizar a água para não comprometer o futuro das próximas gerações atravês da
implementação de um limite de consumo, de acordo com o agregado familiar, pagando uma
taxa suplementar por parte dos não cumpridores.

