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 Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal
Circulo: Distrito de Leiria
Sessão: Secundário

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

Considerando:
- Que a Opinião Pública acerca do papel dos Jovens na sociedade não é das mais favoráveis - a
imagem transmitida pelos Média sendo por tal, em grande parte, responsável. Repare-se no
destaque dado nas notícias, sobretudo nos canais televisivos, em horário nobre e, por
conseguinte, de grandes audiências, a comportamentos violentos, indisciplinados e
irresponsáveis de alguns jovens ou, ainda, no outro extremo, a casos, considerados
extraordinários, de sucesso escolar (dignos de prémios).
Nós, jovens, não nos vemos representados nestas imagens. Valemos e fazemos mais e
melhor. Não queremos passar pela ideia de que somos apenas uns "revoltados" ou "rebeldes"
e que a nossa vida se baseia somente em "Carpe Diem" ou que só uns "eleitos e premiados"
merecem a atenção de todos. Vivemos em Democracia, temos o direito a expressar-nos,
temos opinião mas a nossa voz não tem sido por nós nem pelos outros devidamente
valorizada. Numa sociedade cada vez mais exigente, somos o presente no qual contribuímos,
a maior parte das vezes, anonimamente e sem "fogo de artifício", para um mundo mais
solidário e mais justo. Somos o futuro, temos valores, temos objectivos, precisamos é de
demonstrar o gosto e orgulho que temos de nós jovens e de arranjar formas de sermos
ouvidos de forma a cativar pessoas a pensar e a fazer o mesmo;
- Que os Média (em especial a televisão) são, na nossa opinião, uma das principais fontes de
influências, principalmente nos jovens. Cada vez há mais casos de crianças/jovens que
alteram o seu comportamento face à realidade social, pois os Média incutem nas pessoas um
sistema de crenças, valores, sentimentos diferentes fazendo deste modo com que as pessoas,
em simultâneo, criem estereótipos, diferenças e/ou preconceitos em relação a outras só
porque estas não seguem os mesmos caminhos;
- Que vivemos numa sociedade em que as novas tecnologias, em especial a internet, são o
meio ex-libris de comunicação por entre os jovens - é através dos hi5's, blogues, Msn's, que se
partilham opiniões, valores, pensamentos, sentimentos, se organizam acções e divulgam
acontecimentos - e que acreditamos poder (senão dever) usufruir, controlada e
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organizadamente ( de forma a combater a dispersão causada pelo excesso de sites), da
rapidez e do impacto destas ferramentas para divulgar e sensibilizar mais jovens para
tomarem parte nos assuntos que a todos dizem respeito;
Propomos as seguintes medidas:

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

1. A criação de um espaço de jovens na televisão, um programa ou uma rubrica em horário

nobre, que seja de e para jovens, dinamizado à altura da juventude mas cujo molde contribua
para, não só, transmitir a nossa opinião acerca dos diversos assuntos que afectam a sociedade
portuguesa e o mundo mas, também, que sirva para a mudança da Opinião Pública acerca de
nós, os Jovens e, por que não, para a mudança das mentalidades.

2. A construção de um site, central, que servisse de plataforma de divulgação de todas as
acções, projectos e Associações de Jovens a nível nacional. A reunião, organização e
coordenação das diversas, diferentes mas dispersas, participações dos jovens num site único
poderiam, acreditamos, servir para consolidar mas, também, incentivar os jovens a participar
mais activamente nos assuntos públicos do país.

3.

