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 Profissional da Horta
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Os jovens constituem uma comunidade futura que se está a desenvolver e para tal necessita
de educação. A educação dos jovens começa em casa, passando posteriormente para a
escola, local onde se inicia a integração no mundo social. E é nessa fase de transição que a
educação familiar se funde com uma nova educação, a educação cívica. Nessa entrada no
novo mundo da integração social, a própria sociedade pede a intervenção cívica dos jovens, a
qual possibilitará uma primeira ideia de como gerir uma sociedade a nível económico, político
e social. Com essa participação, os jovens perceberão qual é o papel exercido pelos agentes
económicos, sociais e políticos. Considera-se, pois, que esta participação é imprescindível,
porque os jovens de hoje são os gestores, economistas e políticos que irão governar a
próxima geração. Quanto mais rica for esta participação cívica na sociedade, maiores
garantias existirão de que, no futuro, teremos indivíduos competentes e bem preparados
para assegurar um melhor destino para o nosso país

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Consumo Responsável. Na nossa opinião, para haver um consumo responsável, a idade

mínima para o consumo de bebidas alcoólicas deveria ser de dezoito anos, em vez dos
dezasseis, actualmente, estipulados por lei. Para além disso, os bares, snack-bares,
restaurantes, discotecas, devem sofrer um maior rigor da fiscalização, ou seja, as autoridades
competentes devem fazer uso do seu poder e realizar mais regularmente inspecções, de
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forma a evitar que jovens menores consumam bebidas alcoólicas ou drogas. Se estes, tanto
os jovens como os estabelecimentos, incorrerem em alguma ilegalidade ficarão sujeitos a
coimas, como forma de advertência pela infracção.

2. Criação de equipas de rua constituídas por jovens. Achamos pertinente a criação de
equipas de rua, constituídas por jovens, para alerta dos perigos que estes possam correr, ao
adoptarem comportamentos de risco em ambientes nocturnos. É evidente que os jovens ao
integrarem estas equipas de rua terão uma formação adequada, que deverá ser da
responsabilidade das autarquias. Para que esta seja bem sucedida, deverá ser concedida aos
jovens uma maior intervenção social em entidades públicas. Haverá, assim, uma maior troca
de ideias e valores entre os próprios jovens e os adultos. Cremos que este intercâmbio de
opiniões fará com que as autoridades públicas estejam mais sensíveis ao quotidiano dos
jovens e, deste modo, formá-los no sentido de possuirem os meios para combater os
comportamentos de risco a que estão sujeitos.

3. Aulas de Formação Cívica para os pais. As famílias devem ter um papel primordial na vida
dos jovens, despertando a curiosidade para coisas aparentemente fastidiosas, como, as
campanhas eleitorais, fazendo-os distinguir as propostas “fogo-de-artifício”, das que,
efectivamente, se podem pôr em prática.Para isso, é necessário educar as famílias incutindolhes a ideia de que os seus filhos poderão marcar a diferença no espaço cívico a que
pertencem. Para que tudo isto se torne possível, as Câmaras Municipais, terão de intervir
junto das famílias, dando-lhes oportunidade de adquirirem uma cultura mais vasta. Assim,
consideramos imprescindível a realização de aulas de Formação Cívica nas freguesias, vilas e
aldeias. Tornar estas aulas apelativas será também outro factor muito importante para que o
maior número de adultos participe.

