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Identificação da Escola: Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda, Lda.
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

Enquanto alunos da Ensiguarda, interessados que somos no meio que nos rodeia e com
vontade de dar o nosso contributo em prol dos outros reconhecemos que a maior parte dos
jovens não está, todavia, ligado a projectos que promovam a sua participação cívica.

Entendemos que é importante que a informação esteja mais próxima dos jovens. No que toca
à política é notória a ausência de um discurso para os jovens. O discurso é marcadamente
envelhecido e feito através de meios pouco apelativos para a juventude. Torna-se necessário
encontrar canais de comunicação mais acessíveis e apelativos para a juventude.

Outro dos problemas que afasta os jovens da política é considerarem que a sua opinião não
interessa aos decisores políticos. Verifica-se muitas vezes que ninguém se interessa pelos
problemas da juventude, que se fala mal da juventude por tudo e por nada e que os jovens
não merecem credibilidade.

Consideramos injusto que um jovem com 16 anos possa ser responsabilizado criminalmente e
não possa votar. Se é suficientemente maduro para poder sofrer uma pena porque não tem
ele maturidade suficiente para decidir sobre o que quer para o seu país, a sua cidade, a sua
freguesia?

Muitas vezes verifica-se que alguns jovens interessados em dar parte do seu tempo a acções
de voluntariado se deparam com dificuldades. Essas dificuldades estão normalmente
relacionadas com a falta de informação acerca das entidades em que podem prestar
voluntariado.
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As escolas poderiam ser veículos fundamentais dessa informação. Estabelecendo protocolos
com diversas entidades facilitariam aos alunos a descoberta das mesmas e poderiam provocar
uma intervenção social mais forte e integrada.

Apesar de vivermos na era da informação os jovens sabem seleccionar a que desejam obter. É
necessário torná-la mais próxima, mas ao mesmo tempo criar nos jovens o interesse, a
vontade de aceder a ela. Quantas vezes não estão os jovens em casa e perante algum tipo de
informação relacionada com a participação cívica fogem dela como o diabo da cruz?

É preciso mudar mentalidades e nada melhor que a escola para a promover. Muitos de nós
tivemos a experiência da disciplina de formação cívica. Parece-nos que o seu programa é
totalmente desadequado. Deveria promover o debate sobre questões actuais. Contudo, esse
defeito não é inerente somente a essa disciplina e em todas deveria existir mais espaço para a
discussão de questões importantes.

A informação e formação sobre as questões que abordámos nesta sessão do Parlamento dos
Jovens tem que chegar aos jovens e isso tem que acontecer de forma eficaz. Não nos parece
que as formas que têm vindo a ser utilizadas sejam as melhores. Há que inovar no contacto
com os jovens pois a nossa geração é muito mas muito aberta à inovação.

Por tudo o que se acabou de dizer os deputados à Sessão Escolar da Ensiguarda – Escola
Profissional da Guarda, Lda. Propõem as seguintes medidas:

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

1. Conceder o voto aos maiores de 16 anos;

2. Criação de bancos de voluntariado nas escolas através de protocolos com instituições;
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3. Maior informação e formação nas escolas através de alterações de curricula de disciplinas,
fomento do debate, presença de instituições partidárias nas escolas.

