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Identificação da Escola: Escola Profissional e Artística da Marinha Grande - EPAMG
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Os jovens. Pela sua importância no rejuvenescimento das sociedades, os jovens devem ser os
portadores de novos estímulos que devem trazer inovação e um novo oxigénio para a
sobrevivência de qualquer país.
Os jovens que serão os homens de amanhã, serão os protagonistas em todas as esferas da
sociedade, desde a cultura e a política, passando pelo associativismo e pela economia. No
imediato, olhamos para os nossos jovens e pensamos se realmente estão preparados para as
adversidades do amanhã. Surge-nos então a problemática da edição deste ano do Parlamento
dos Jovens: a participação cívica dos jovens.
Têm sido apontadas as razões para um afastamento cada vez maior dos jovens em relação à
vida política e associativa, poderiamos indicar inúmeras. A constante desilusão que os jovens
sentem em relação aos actores políticos actuais, as dificuldades em encontrar o primeiro
emprego, um ritmo de vida extremamente cansativo que raramente dá para parar e pensar
nos problemas que os rodeiam. Imensas são as razões para este desencantamento e, ao
propormos o nosso projecto, resolvemos parar e olhar de frente para este problema. Deste
modo, apresentamos as nossas propostas que após um longo período de debate entre jovens
esclarecidos acerca da sua dificil situação, deram a sua opinião e elaboraram este projecto.

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

Para colmatar o analfabetismo político registado no início deste século,

propomos a criação de um jornal destinado a jovens. Não propomos algo extenso e maçudo,
mas sim algo concreto e interessante onde se exponha as principais notícias da vida política
do nosso país. Para despertar a atenção do público jovem, incluiria uma oferta baseada na
actualidade política, redigida em vocabulário acessível, e a apresentação de uma agenda
cultural dedicada aos jovens. O jornal teria saída mensal para o mercado, sendo vendido em
todas as escolas e quiosques a um preço acessível. O jornal não teria fins lucrativos, sendo
apenas vendido para cobertura de despesas de edição. O jornal seria elaborado por
associações de estudantes ou movimentos de jovens que estariam dispostos a
responsabilizar-se pela edição desse mês.

2. Hoje em dia, os jovens estão cada vez mais distantes do que diz respeito à democracia.
Por isso, seria muito importante haver um espaço televisivo dedicado aos estudantes que os
motivasse a ter mais conhecimentos acerca da democracia. Pretende-se que este espaço
televisivo seja concebido numa postura informal e que proporcione o debate de ideias. De
igual modo, o programa deveria dar a conhecer a importância de episódios importantes na
construção da democracia portuguesa como o 25 de Abril de 1974. O programa teria a
duração de 30 minutos e seria exibido em horário pós-escolar de modo a ser visualizado por
um maior número de jovens. Assim, com um programa deste género, poder-se-á transmitir
aos jovens quais os seus direitos e deveres em democracia e tornar consciente entre todos a
importância da intervenção da juventude na sociedade.

3. Para um jovem é importante preparar os alicerces para a vida adulta. Para fazer face ao
crescente desemprego entre os jovens que concluem o 12º ano ou o ensino superior e não
conseguem inserir-se num competitivo mercado de trabalho, recomendamos a criação de um
centro de emprego especializado apenas no tratamento do desemprego entre os jovens. Esta
instituição deverá operar sobretudo on-line e deverá promover oportunidades de emprego
incluindo estágios profissionais que permitam a aquisição de uma maior experiência
profissional a jovens que estão a dar os primeiros passos no mercado de trabalho. De igual
modo, a instituição deve promover cursos de formação profissional on-line com o intuito de
atribuir mais competências e valores de cidadania aos formandos.
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