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: EPRAL - ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO - PÓLO DE

ESTREMOZ
Circulo: Évora
Sessão: Escolar

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

Considerando que a participação cívica dos jovens é fundamental para a consolidação da
democracia, torna-se urgente que os jovens se aproximem da sociedade, do Estado, se
politizem, se solidarizem, que integrem associações no contexto da sociedade civil, que
assumam responsabilidades. A desimportância da participação política está sustentada pela
percepção negativa que os jovens têm relativamente aos políticos, à organização do
Estado.Os jovens não têm luta de ideais, a estrutura política e social não lhe proporciona
incentivos. Os jovens que pretendem desenvolver actividades cívicas não sabem como
participar. Para tal é necessário criar mecanismos que estimulem e esclareçam os jovens de
que a sociedade civil merece a sua colaboração e que os jovens vivendo em democracia
devem ter responsabilidade social.

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

1. A Escola/Educação. Continua a ser o veículo privilegiado de potenciar a cidadania activa. Os

curriculos escolares ainda não possuem uma disciplina onde se conheça os órgãos de
soberania e o funcionamento do Estado de Direito Democrático. Os jovens, aprenderiam o
funcionamento do Estado e da sociedade civil. Neste contexto assistem vg. a reuniões de
assembleias municipais ou debates na Assembleia da República como forma de experimentar
a democracia. O conhecimento da realidade promove a vontade de participar.Os Jovens têm
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de aprender a opinar, a contribuir, a reivindicar. Estas atitudes passam por uma
aprendizagem. As disciplinas existentes não têm contribuido para a afirmação social e política
dos jovens na sociedade. A Escola terá de ser mediadora e incentivadora deste processo.

2. Criação de Associações de Jovens. Estas associações criadas com iniciativa local e regional
permitiriam uma participação permanente a nível local e regional com carácter consultivo
nos orgãos de decisão. Haveria um orgão local e regional que fazá o elo de ligação com os
jovens, fornecendo informação regular. Estas associações ou clubes de jovens

podem

desenvolver projectos de solidariedade, ou ter intervenção em problemas que afectam a
região ( delinquência, saúde, sexualidade, drogas, desemprego). As autoridades locais e
regionais asseguram a permanência e o funcionamento regular destas associações, criando
espaço para que tenham intervenção efectiva e não somente forum de debate.

3. Ao IPJ seriam atribuidas competências de maior acção junto das escolas com o objectivo de
promover projectos e fomentar a participação dos jovens em actividades. Articulando com as
escolas seria a forma de potenciar o interesse pela vida pública, pela solidariedade, pelo
voluntariado e pela participação política. Parece-nos que os lideres partidários da juventude
poderiam articular com o IPJ. A Filiação ou proximidade com actividades de jovens politizados
promove a participação democrática e cívica dos demais.

