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Identificação da Escola: Escola Secundária De Francisco Franco
Circulo: Madeira
Sessão: Secundário

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

Nos dias que correm temos vindo a constatar que a participação cívica dos jovens nas
decisões do país, que os afectam tanto como a todos os escalões etários da sociedade, não
tem sido tão activa como o esperado.

A participação cívica dos jovens é importante, visto que através dela é possível construir uma
sociedade mais equilibrada e justa. Os jovens são o futuro de amanhã. Quando esse dia
chegar esses “antigos jovens” serão aqueles que irão resolver os mais variados assuntos
relacionados tanto com a sua própria nação como com a União Europeia, de forma a garantir
a solidez dos seus interesses. Para que tal aconteça, estes têm de se encontrar incentivados e
estimulados a tal acto, para que esse seja realizado correctamente e com sucesso. Só assim,
conseguiremos estar perante uma comunidade jovem responsável, equilibrada e estável,
preocupada com os assuntos da sua sociedade e pronta a resolver os problemas e percalços
que possivelmente irão surgir ao longo da sua vida.

Nas gerações passadas verificávamos uma maior adesão na participação cívica dos
jovens perante a sua comunidade. Os jovens encontravam-se mais motivados nos diversos
níveis que a participação cívica abrange.
Já nos dias correntes torna-se cada vez mais visível a fraca contribuição da camada
jovem neste campo.. Concluímos, desde já, que estamos perante um problema que se
manifesta tanto a nível social como cultural, ecológico e/ou politico. Isto tanto afecta a
actualidade como as gerações futuras.

Se não surgirem soluções de forma a resolver com eficácia e rapidez a pouca
contribuição dos jovens na participação cívica, podemos prever que esta situação continue e,
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consequentemente, se alastre cada vez mais por toda a faixa etária juvenil.

É necessário colocar os jovens a par dos problemas reais do seu país e da sua
realidade local. Sendo eles o futuro, é bom que os coloquem a executar algumas tarefas, até
porque serão eles os responsáveis pelas actuações e intervenções vindouras.
Para inverter este cenário desanimador propomos uma série de medidas, de modo a suscitar
o maior interesse da facção jovem da nossa população.
A sua intervenção, na nossa opinião, deve realizar-se a nível político e económico.

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

1. 1-Encontro anual entre juventudes partidárias,

O mesmo terá por objectivo promover a difusão de ideais em prol da juventude. Achamos
que faltam mecanismos que promovam a partilha de ideias e a sua divulgação. Entendemos
ainda que as juventudes partidárias, ao actuarem isoladamente, sem interacção com outras
facções políticas, são menos profícuas na resposta e resolução dos problemas que afectam a
juventude. Estes encontros poderiam ter na sua base temáticas variadas, que fossem ao
encontro das carências sócio-culturais, políticas e económicas do momento.
Nestes encontros os jovens poderiam ter a certeza de que seriam ouvidos uma vez que
estariam presentes elementos da Assembleia da República.

2. 2-Implantação do voto electrónico
Criação de um site seguro, onde os eleitores, especialmente jovens, possam votar, sem
problemas e com segurança. Assim, caminharemos para uma democracia cada vez mais
participativa. O voto electrónico estender-se-ia a toda a população, incluindo a comunidade
emigrante. Consideramos esta medida fundamental para minimizar grandemente o
fenómeno da abstenção, contribuindo ainda para que todos os cidadãos possam sentir-se
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membros activos na construção de uma nação politicamente participativa.

3. 3-Bolsas de Empreendedorismo (criação de empresas próprias).
Quando somos pequenos os pais pensam por nós; quando somos mais crescidos os
professores continuam a pensar por nós. Mas tem de chegar o dia em que temos de nos
tornar autónomos. Para isso temos de manifestar os nossos interesses. Assim, para que os
jovens possam desenvolver os seus projectos profissionais, propomos as Bolsas de
Empreendedorismo, proporcionadas pelo Estado. As mesmas funcionarão nos moldes das
Bolsas de Estudo e devem ser atribuídas a jovens que apresentem projectos viáveis, visando o
desenvolvimento económico da nação.

