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 de Moura
Circulo: Beja
Sessão: Secundário

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

De uma forma geral, as sociedades modernas estão hoje a enfrentar uma crise a diversos
níveis, sejam eles, económico, social e de valores morais, o que leva as pessoas a descuidarem
aspectos essenciais da vida em sociedade. Aspectos de entreajuda, de resolução das
problemáticas emergentes tendendo a um individualismo exacerbado, com pensamentos
imediatos e descartaveis, descurando os princípios de um desenvolvimento sustentável .
Posto isto, as nossas medidas vão de encontro à necessidade de alertar/despertar as
consciências dos jovens para estas questões:

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

1. Promover, através de campanhas de sensiilização, a integração dos jovens em associações

que lhes permitam desenvolver uma consciência cívica e uma responsabilidade social.

2. Consciencializar os jovens, através da análise de situações concretas, para a necessidade
de gestão de um consumo responsável, interiorizando a emergência de tudo o que está
implicito no desenvolvimento sustentável.

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.

3. Promover foruns de discussão e partilha de experiências, tendo em vista a análise do
mundo actual e desafios futuros.

