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 Profissional Atlântico
Circulo: Madeira
Sessão: Secundário

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

No âmbito do programa do Parlamento dos Jovens, a Escola Profissional Atlântico elegeu
como tema principal para o projecto de recomendação, a questão dos Jovens na Política.
Dentro deste tema, foram seleccionados três subtemas igualmente pertinentes,
nomeadamente a Política nas Escolas, a Comunicação dirigida aos Jovens e a Divulgação dos
Partidos dos Jovens (J´s).
a)A maioria dos jovens actualmente está desmotivada, no que concerne à participação cívica
e política, devido à carência de acções de consciencialização para as mesmas e à descrença
nas instituições governamentais. Muitos jovens não exercem o seu Dever/Direito de voto e
isso não é construtivo para a Sociedade.
Os Partidos Políticos devem desde cedo, incutir os seus ideais, de forma a que os cidadãos,
desde jovens, comecem a aderir a estes partidos, garantindo assim uma maior identificação
entre o exercício político e os seus mais jovens participantes. É por isso que as Instituições de
Ensino têm um papel primordial na formação da consciência política, nas crianças e nos
adolescentes. Desde o Ensino primário as crianças devem conhecer a Política mesmo que de
forma superficial. Por outro lado nas escolas secundárias, os jovens desde logo devem
participar em debates sobre vários temas inerentes à Política, desenvolvendo o interesse e
dedicação nesta área, pois estes jovens são os eleitores do Futuro. Daí apresentarmos como
uma das soluções, a criação de uma disciplina no Sistema de Ensino Primário e Secundário
que incida sobre a actualidade política (1ª medida).
b)A pouca participação dos jovens na política deve-se essencialmente ao facto de a linguagem
política não apelar directamente aos jovens. Os partidos políticos deveriam moderar a sua
linguagem e utilizar uma linguagem menos técnica, mas também apelativa (2ªmedida),
dirigindo a sua Comunicação aos núcleos jovens ou utilizar novos suportes de comunicação
para chegar aos jovens, como por exemplo fazendo workshops e conferências com oradores
políticos credíveis nas Escolas e realizar mais actividades/projectos destinados aos jovens, em
que os políticos pudessem discursar transmitindo as suas ideias promovendo uma maior
interacção entre os jovens e os políticos.
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Muitas vezes quando ouvimos falar sobre a Assembleia, emergem automaticamente
barreiras, quanto à linguagem empregue pelos meios de comunicação, divergindo a atenção
dos jovens para os assuntos que são debatidos na mesma. As Promessas e as Políticas
também devem passar por objectivos comuns aos jovens.
c) Os Partidos Políticos dos Jovens, os chamados (J´s), foram criados para defenderem os seus
interesses, perderam um pouco do seu objectivo, visto que, muitos não os conhecem, nem
aos ideais que defendem, acentuando-se assim a alienação entre os jovens cidadãos e as suas
estruturas políticas. Se os actuais J´s parecem não se interessar em estimular a participação
na vida dos jovens, então propomos um reajustamento nos mesmos (3ªmedida), começando
pelas políticas praticadas, assim dando prioridade aos interesses de todos os jovens, estando
mais presentes nas suas vidas, dirigindo-se às Escolas com o intuito de motivar a
inscrição/participação nos seus Partidos Políticos Jovens. Participando activamente, os Jovens
iam ter os seus interesses/direitos mais defendidos.

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

1. Implementação de uma Disciplina no Sistema de Ensino Primário e Secundário que incida

sobre a actividade política, para ajudarem os jovens estudantes a participarem mais política e
civicamente no nosso País;

2. Adaptar a forma como os Partidos Políticos comunicam utilizando uma linguagem mais
perceptível ou utilizar novos suportes de comunicação para chegar aos Jovens;

3. Renovação das Estruturas dos J´s de modo a servirem os interesses dos Jovens,
funcionando estas últimas como ponte entre os Jovens e os Políticos.

