
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: Externato Capitão Santiago de Carvalho - Alpedrinha 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação e a cidadania supõem ter o direito, meios, espaço, oportunidade e apoio para 

participar e influenciar as decisões, para tomar parte em acções e actividades destinadas a 

construir uma sociedade melhor e mais justa.Estando as autoridades locais e regionais mais 

próximas dos jovens, consideramos que estas têm um papel fundamental a desempenhar na 

promoção da nossa participação na sociedade.Isto é, têm o papel preponderante de assegurar 

que os jovens não se limitem a ouvir e a aprender sobre democracia e cidadania, mas que 

preferencialmente esta aprendizagem tenha aplicabilidade, permitindo-nos dar voz aos nossos 

direitos e deveres.Porém, a participação dos jovens não assenta apenas em conseguir que os 

cidadãos sejam activos ou construir uma democracia para o futuro, mas, para que a 

participação seja significativa, é fundamental que nós possamos influenciar e intervir nas 

decisões.Assim sendo, se as autoridades apoiarem e promoverem a nossa participação, vão 

estar a contribuir para a nossa integração social; não só nos ajudam a encarar os desafios e a 

pressão da sociedade moderna, como também o anonimato e o individualismo que 

predominam nesta. Para que a nossa participação na vida local e regional seja satisfatória e 

significativa, deve assegurar que o ambiente cultural respeita e tem em conta as nossas 

necessidades e aspirações. Para tal, propomos medidas que visam a solidariedade, a 

integração, a não discriminação, o esclarecimento, com o objectivo de criar consciência sobre 

os problemas sociais e ambientais.O ritmo de vida actual que tende a afastar cada vez mais 

as famílias dos idosos, o facto de muitos idosos terem condições de vida deficitárias, a 

violência contra idosos, originam em muitas situações o isolamento, a solidão, a 

incompreensão e a sensação de inutilidade por parte de muitos idosos.Por estas razões 

consideramos ser necessária a implementação de medidas de integração, apoio e 

solidariedade, com o intercâmbio de várias faixas etárias, promovendo actividades lúdicas e 

de lazer que quebrem o isolamento e contribuam para a melhoria da qualidade de 

vida.Considerando que a maior parte das microregiões desfavorecidas enfrentam problemas 

pluridimensionais dada a sua situação periférica, sobretudo reduzida acessibilidade, escassez 

de infra-estruturas,subdesenvolvimento económico,tendência para a desindustrialização,baixo 
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nível de educação, inexistência de capacidades administrativas,desemprego,degradação da 

habitação e condições de vida, acesso reduzido aos serviços públicos,falta de condições para 

o desenvolvimento/progresso tecnológicos,minorias marginalizadas e grupos vulneráveis,são 

argumentos imperativos para romper com o isolamento das áreas rurais. Propomos a criação 

de organizações juvenis, para estimularem a vida sócio-cultural e promoverem o acesso à 

informação, integração,educação e formação, tecnologia e aos serviços públicos. 

Pretendemos ainda sensibilizar para a protecção do meio ambiente. As florestas representam 

um recurso natural renovável, essencial ao homem.Nas últimas décadas temos assistido a 

uma crescente destruição das florestas, devido a várias causas, como 

incêndios,desflorestação e proliferação de lixeiras clandestinas. 

 

 

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

 

1. Fomentar a auto-realização e solidariedade entre as diferentes gerações, criando, com o 

apoio das autoridades locais e regionais, espaços que possibilitem um contacto com as novas 

tecnologias ao serviço da cidadania. Assim, através da criação de programas, por um lado, de 

combate à solidão e ao isolamento visando a melhoria da qualidade de vida e por outro, de 

integração e ocupação dos jovens, estes possam ensinar os idosos e todas as pessoas da 

comunidade interessadas, a lidar com as novas tecnologias, nomeadamente acesso à 

Internet. Outro programa, assente na solidariedade e integração, prende-se com a criação de 

actividades gímnicas e aquáticas semanais, adaptadas às condições físicas e de saúde de 

cada um, incentivando a população sénior a adoptar hábitos de vida saudáveis. Os jovens 

devem ter acesso a formação nos domínios referidos. 

 

 

2. Combater problemas como o isolamento das zonas rurais através da criação de 

organizações de jovens que actuem nestas zonas, no sentido de estimular a vida social e 

cultural (organização de passeios, caminhadas, actividades artísticas, sessões de 

esclarecimento de jovens no âmbito da saúde sexual e comportamentos de risco, entre outros) 

nas comunidades locais. Por conseguinte, as autoridades locais e regionais devem apoiar a 

fixação de políticas destinadas a fomentar a participação dos jovens na cultura e o seu acesso 

aos conhecimentos, à cultura propriamente dita e às actividades criativas, assim como de 

todos os restantes membros pertencentes à comunidade. 
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3. Contribuir para a preservação, conservação e gestão dos recursos florestais e espaços 

associados, envolvendo jovens e a comunidade em geral na protecção do meio ambiente, 

nomeadamente, através da constituição de associações juvenis, realizarem-se campanhas de 

limpeza e monitorização de lixeiras clandestinas e vigilância florestal através da participação 

voluntária de jovens e da comunidade. Estas campanhas devem ainda contar com acções de 

sensibilização porta-a-porta, palestras, exposições itinerantes, acções de reflorestação, 

produção de vídeos das campanhas e dos testemunhos dos jovens, com o intuito de informar 

e envolver a população na protecção da floresta.  

 


