
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 Eng.º Acácio Calazans Duarte 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação activa dos jovens quer a nível local ou regional é crucial para consolidação e a 

renovação das sociedades democráticas. Cabe às autoridades locais e regionais disponibilizar 

os meios, os espaços, as oportunidades, as estruturas e o apoio necessários a uma consciente 

e responsável participação activa dos jovens na vida político-social. 

 No contexto da democracia participativa, ao nível da juventude, as associações 

juvenis constituem o meio mais comum de intervenção dos jovens na sociedade democrática. 

 Nos dias que correm as ONG´s proporcionam  uma aplicação directa dos princípios 

fundamentais de uma sociedade democrática, oferecendo aos jovens uma aprendizagem 

imediata do funcionamento de uma democracia. Nomeadamente desenvolvem-se 

competências, a nível do relacionamento interpessoal e da comunicação, assim como 

enriquecendo qualidades como a responsabilidade e a solidariedade na juventude. 

 Fazendo Portugal parte da União Europeia, este grande suporte do desenvolvimento 

português é importante proporcionar aos jovens um impulso na sua participação activa com 

vista a que a juventude nos países membros da União Europeia tenha oportunidade de ouvir a 

sua voz no contexto europeu e assim obter uma maior integração a nível global das suas 

ideias e propostas.  

 Apesar da ideia comum, de um défice cada vez maior de participação política e cívica 

dos jovens, inúmeras são as acções realizadas pela juventude portuguesa que abrangem 

diversos temas ligados à intervenção social: acções relacionadas com associativismo, lazer, 

saúdem, sensibilização ambiental, entre outros, que promovem a participação responsável e 

coerente na sociedade, contribuindo para uma imagem mais positiva da juventude 

portuguesa servindo como exemplo para outras gerações. 

 

 



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. 

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

 

1. Criação de uma Assembleia Municipal de Jovens 

A criação de uma Assembleia municipal de jovens tem extrema importância nos tempos de 

hoje, na medida em que é fundamental os jovens exporem livremente as suas ideias sobre as 

politicas conduzidas pelas autoridades e ao mesmo tempo, debaterem problemas locais e 

formular questões aos responsáveis para que, estes consultem os jovens em questões 

especificas, a bem da população. 

 

 

2. Criação do “Euro V” 

A criação de um projecto, a nível europeu, designado “Euro V”, que passa por fomentar e 

reconhecer o trabalho voluntário que é feito nos países da União Europeia, promovendo 

intercâmbios ao nível do voluntariado, com jovens da União Europeia de diferentes países. 

 

 

3. Criação de um projecto de divulgação, nos meios de comunicação social 

A valorização pública e incentivo à participação cívica dos jovens a nível do voluntariado, no 

nosso país, é de cariz urgente, uma vez que o trabalho realizado pelas ONG’s e associações de 

juventude é essencial na educação para a cidadania, não tendo o destaque social que merece. 

Os meios de comunicação social designadamente a televisão os jornais e as revistas, entre 

outros, constituem o meio com maior impacto com vista a consciencialização e divulgação 

pública do trabalho elaborado pelos jovens deste país. 

 


