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: Externato Delfim Ferreira
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

O Voluntariado, a Formação Cívica e a Educação são temáticas dominantes na sociedade
contemporânea. A inclusão das medidas nestes parâmetros faz-se na necessidade de
uniformizar a nossa sociedade no que a valores e cidadania diz respeito.
Devemos, de facto, observar esta questão da divisão social e do individualismo com alguma
preocupação. A classe jovem é, por excelência, motivadora de mudança e positivismo, e são
essas mesmas características que devem ser postas em prática em prol de um melhor e mais
feliz Futuro. Num cariz mais objectivo, podemos analisar as três medidas como incentivos à
“Participação Cívica dos Jovens” na medida em que, as três propiciam a informação, o
combate às desigualdades de conhecimento e oportunidades, e a responsabilização dos
futuros cidadãos. Achamos pois, que estas três mediadas não se devem cingir a um concurso
jovem, – embora que enormemente promissor e saudável – mas devem sim ser encaradas
como propostas objectivas e realizáveis com o objectivo de instruir e formalizar os jovens no
meio social e político.
Devemos ainda referir, que este projecto já trouxe à nossa escola diversos resultados
positivos. Podemos mesmo destacar a enorme motivação dos jovens (especialmente do
Ensino Secundário) para a actualidade política e a sua enorme vontade em compreender e
participar naquilo que é um Futuro não tão longínquo. Foi de facto muito gratificante de
observar o debate interno e a própria Sessão Escolar, sinónimos de uma geração não tão
desligada quanto se julga.

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. Uniformização da idade para a participação politica, jurídica e cívica dos jovens.

Como exemplo, pensemos no facto de os jovens com mais de 16 anos estarem habilitados a
responder criminalmente pelas suas acções, mas não poderem fazer valer o seu direito de
escolha, por exemplo, a nível de actos eleitorais.
Esta medida tem ainda como objectivo responsabilizar todos para uma mais consciente e
activa participação cívica, por via da melhor definição da fronteira firmada para a designação
de ‘jovem’ e ‘adulto’.

2. Criação do ‘Centro Nacional de Voluntariado’.
Esta instituição central seria responsável por todos os programas e acções de voluntariado a
nível nacional.
Esta medida teria por objectivo incentivar e facilitar o acesso dos jovens às acções de
voluntariado que, se espera, se tornariam mais e melhores. Pensamos, por exemplo, que esta
instituição deveria funcionar em todas as sedes de distrito, por forma a chegar a todos
quantos pretendem ser voluntários.
A criação desta instituição permitiria ainda aos jovens portugueses incluírem-se nos
programas de voluntariado a nível europeu, através do SEV -Serviço Europeu de Voluntariado.

3. Implementação da formação política nos programas escolares
Defendemos a implementação da formação política nos programas escolares mais básicos, de
forma a incentivar os jovens a participarem na actividade política da nação. Esta inclusão não
significa própria e necessariamente a criação de uma nova disciplina, mas sim, a actualização
dos programas já existentes das disciplinas de Estudo do Meio (1º ciclo), Formação Cívica e
Área de Projecto.
O facto é, que a nossa geração não conhece os mecanismos de acção do país - órgãos
democráticos, legislação, etc. - e uma geração desinformada é, obrigatoriamente, uma
geração desinteressada e não activa.

