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 Salesiana de Manique
Circulo: Círculo de Lisboa
Sessão: Secundário

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

Juventude e cidadania. Parece claro que a relação entre estes dois vitais conceitos traduz um
necessário desafio do presente e um preponderante compromisso com o futuro. Por um lado,
é intrínseco ao ser jovem o espírito revitalizador de mudança, o poder construtor do sonho, o
olhar crítico e reivindicativo sobre o mundo e os seus mais incisivos dilemas, o dinamismo e a
ousadia de quem não teme nem hesita agir. Porém, mesmo envoltos na frenética era da
informação, e respirando o ar fresco da liberdade democrática, a indiferença dos jovens
quanto às causas públicas parece reinar, denotando-se uma clara ausência do contributo dos
mesmos (com suas visões, preocupações e sugestões) no que concerne à participação na vida
cívica da sociedade portuguesa. Urge, então, reflectir nas razões para este preocupante
fenómeno, sendo crucial a implementação de medidas que o possam combater. Esta é, assim,
uma responsabilidade social que exige respostas tão céleres como eficazes.
O projecto de seguida descrito pretende focar três propósitos fundamentais no contexto da
participação cívica dos jovens: uma primeira medida visa responder à necessidade de
formação e sensibilização da população juvenil para as temáticas da vida cívica (sobretudo no
seio do ambiente escolar); a segunda medida contempla a importância do fomento da
participação dos jovens nos diferentes domínios do plano associativo, privilegiando áreas da
sociedade civil, sobretudo ao nível local e municipal; finalmente, apresenta-se uma terceira
medida no intuito de fazer face à crónica falta de auscultação entre a população jovem e as
estruturas políticas, contribuindo para um progressivo desinteresse e indiferença dos jovens
no que às causas públicas diz respeito.
Em suma, torna-se vital descortinar meios e desbravar caminhos para que a participação
cívica dos jovens seja consistentemente possibilitada e promovida, aproximando os jovens do
seu relevante papel de cidadãos activos, responsáveis e dinamizadores da sociedade em que
se inserem.

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

1. No âmbito das áreas curriculares não disciplinares de Área de Projecto e Formação Cívica,

criação de um concurso de projectos de aplicação dos conteúdos abordados (definidos no
nº10 do Despacho nº19308/2008 do Ministério da Educação). Este concurso decorreria a nível
escolar, distrital/regional e nacional, com o propósito de divulgação dos projectos
desenvolvidos nas escolas e promoção da intervenção cívica dos discentes.

2.
Estabelecimento de núcleos associativos a nível municipal ou local - “Jovem Cidadão”,
com o propósito de promover a formação e a participação dos jovens nas diferentes valências
da sociedade civil (nomeadamente, solidariedade social, desenvolvimento cultural,
preservação do património local). Destacar-se-iam os propósitos de fomento e divulgação de
actividades de foro político-social, estabelecimento de parcerias com entidades empresariais
e institucionais, relacionamento estreito com as escolas, apoio a projectos empreendedores
de relevância e responsabilidade cívica e social.

3. Criação, no contexto do funcionamento das instituições democráticas nacionais, de um
secretariado de auscultação da população juvenil no que concerne à sua participação cívica –
entidade responsável pela recolha de opinião dos jovens, suas convicções e preocupações, a
nível individual ou associativo, e pelo estabelecimento de uma ligação estreita entre as
escolas e os órgãos governativo e legislativo. Esta medida não visa repetir estruturas préexistentes mas simplificar a dinâmica de comunicação entre as partes envolvidas

