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 Básica e Secundária de Santa Maria
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A Constituição da República Portuguesa consagra, no âmbito dos Direitos, Liberdades e
Garantias de Participação Política, o Direito à participação na vida pública. O exercício efectivo
desse direito implica que haja uma participação activa e responsável de cada um de nós na
sociedade global de que fazemos, hoje, parte.
É necessário desenvolver práticas sociais que favoreçam um equilíbrio entre o
desenvolvimento da sociedade e o sen¬tido de pertença comunitária sendo a sua
concretização o resultado da participação no processo demo¬crático, no bem público e do
sentido crítico. A inexistência desses requisitos aprisiona a sociedade no conformismo.
O exercício da cidadania significa estar atento às decisões que são tomadas na e pela
comunidade e ter voz activa na construção de um futuro colectivo. Esse processo deverá
começar, em primeiro lugar, por cada um de nós através de práticas simples e solidárias como
a correcta separação do lixo, a organização de um evento para angariação de fundos, a
protecção dos cagarros quando desviados do seu habitat, a ajuda a uma idosa que tenta
atravessar a rua, o respeito pela diferença, no sentido da realização de uma sociedade mais
justa, responsável, solidária e participativa.
A participação dos jovens dos Açores em programas governamentais inseridos em políticas de
juventude (Parlamento dos Jovens, Associativismo Juvenil, etc.) apresenta um aumento
significativo de adesão dos jovens. No entanto, ainda persiste um grande desinteresse que
pode ser explicado por diversos factores, como a excessiva burocratização da informação, o
fraco ou nulo conhecimento acerca das diversas iniciativas disponíveis para os jovens, a
descredibilização dos políticos eleitos, entre outros.
Posto isto, consideramos importante a execução das seguintes medidas:

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. Implementação de uma agenda política nas escolas sobre políticas de juventude, por

iniciativa dos deputados eleitos pelos respectivos círculos eleitorais.

2. Simplificação dos sistemas de informação em programas de juventude disponibilizados nos
diversos meios de divulgação.

3. Criação de uma rede de voluntariado inter-escolas para a realização de projectos nacionais
e internacionais na resolução de problemas globais.

