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 do 2º e 3º Ciclos com Ensino Secundário de Vila Flor
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

1.

A participação cívica dos jovens é um hábito que deve ser adquirido o mais

precocemente possível, sendo a escola o melhor espaço para o fazer. Existem disciplinas, quer
no Ensino Básico quer no Ensino Secundário que pela sua natureza podem disponibilizar
períodos do seu tempo lectivo para a realização de debates, discussões e reflexões sobre
temas de carácter social e político, incentivando deste modo o interesse dos jovens pela
participação cívica.
Os órgãos de poder devem ir ao encontro dos jovens, criando programas que os aproximem
dos mesmos, tal como fez a Assembleia da República ao criar o Parlamento dos Jovens. Esta
medida seria especialmente útil no caso das Câmaras Municipais, uma vez que os jovens
participam mais empenhadamente nas actividades cívicas quando os temas lhes dizem
directamente respeito. Estas actividades poderiam culminar numa Assembleia Municipal
constituída unicamente por jovens, onde se debateriam temas de interesse juvenil e cujas
conclusões seriam tidas em atenção pelo executivo camarário.
Os Jovens sentem hoje uma grande necessidade de fazer ouvir a sua voz relativamente quer
aos problemas do mundo em que vivem quer do meio que os rodeia. Consideramos que a
partir da idade em que os jovens estão na posse de todas as suas capacidades cognitivas (16
anos) devem poder participar activamente em referendos que se realizem tanto a nível
nacional como regional, só assim eles se sentiram motivados para dar o seu contributo para a
resolução dos problemas referidos.

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

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.

1. Implementar nas escolas uma componente que estabeleça uma ligação entre os

temas/problemas de carácter social e político, e os jovens.

2. Criar nas instituições outros programas que fomentem a participação cívica dos jovens
especialmente a nível municipal.

3. Realizar referendos dirigidos às camadas jovens (entre os 16 e os 18 anos) de modo a que
as opiniões dos jovens ainda não – votantes sejam também levadas em consideração por
parte dos órgãos de poder.

