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: Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
Circulo: Madeira
Sessão: Secundário

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

Segundo as estatísticas recentemente publicadas, há uma percentagem muito significativa
de jovens que não participa em actividades cívicas e políticas. Esta situação poderá criar
constrangimentos ao bom funcionamento das instituições democráticas, visto que a
democracia tem necessidade de debates permanentes e de alternativas de poder político
credíveis baseadas no confronto de ideias. Por outro lado é importante a socialização formal e
informal dos jovens através de associações estudantis, organizações políticas, grupos de
escuteiros e outros. O conhecimento e a participação, em instituições de solidariedade social,
permitem aos jovens um contacto com a realidade social do país, contribuindo para o
aperfeiçoamento das instituições e para uma sociedade mais solidária, por isso é necessário
uma reflexão profunda do poder político e das forças vivas da sociedade. Os partidos políticos
não conseguem influenciar os jovens para os seus projectos, porque, no poder, esquecem as
promessas feitas e não resolvem os problemas relacionados com a falta de perspectivas de
emprego, do trabalho precário e de ordenados muito baixos, levando-os ao descrédito e ao
afastamento progressivo da política. As famílias encontram-se em grandes dificuldades sociais
e económicas e desmobilizadas para apoiarem e incentivarem os jovens à participação na vida
cívica e política. As escolas secundárias não se empenham em debates de temas relacionados
com a organização política e social da sociedade, nem com os grandes temas relacionados
com a globalização mundial e as suas consequências nas sociedades democráticas. Os órgãos
de comunicação social não dão a devida divulgação às actividades sociais desenvolvidas pelos
jovens. É necessário que a sociedade, no seu conjunto, mude de atitude e desenvolva
estratégias adequadas à motivação dos jovens para a cidadania através de um maior
empenho das instituições referidas e de políticas activas. A audição frequente das suas
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organizações e associações sobre matérias relacionadas com a juventude contribuirão
certamente para uma maior participação, responsabilização e integração na vida social,
política, económica e cultural, evitando problemas graves de insatisfação como os já
verificados nalguns países europeus.

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

1. Disponibilização de fundos por parte do estado para a criação de centros de jovens

voluntários, em todos os municípios, para encorajar, promover e apoiar a participação dos
jovens na realização do trabalho voluntário e em causas comunitárias.

2. Criação, nas escolas secundárias, de uma disciplina

específica para debater temas

relacionados com a cidadania, tendo como objectivo formar cidadãos conscientes do seu
papel na sociedade, e desenvolver/aperfeiçoar as capacidades de aprender a falar bem, para
saber reclamar, reivindicar, expor e debater ideias sem constrangimentos.

3. Reconhecimento da importância da juventude partidária através do aumento de deputados
na Assembleia da República e nas estruturas dos partidos políticos e valorizar as opiniões das
diferentes organizações e associações de jovens nas políticas relacionadas com a juventude.

