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Identificação da Escola: Externato Camões
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

O tema escolhido no presente ano lectivo pelo programa “Parlamento dos Jovens” foi a
participação cívica dos jovens.
Actualmente, verifica-se um défice na participação cívica dos jovens. Segundo o Instituto
Português da Juventude "Uma esmagadora maioria (86,4%) dos jovens não tem qualquer
participação em grupos cívicos, sociais ou políticos". Sendo a juventude um elemento
fundamental na construção do país, corre-se o risco de hipotecar o seu futuro.
Muito contribui para esta situação a informação disponibilizada não chegar de forma efectiva
ao público-alvo, bem como o sentimento de descrença relativamente ao poder político e a
incapacidade de fazerem ouvir a sua voz.
Torna-se imperativo construir uma juventude para o futuro, desenvolvendo-se esforços no
sentido de combater esta tendência, através do reforço de laços entre os jovens e todas as
organizações com um papel interventivo a nível social.
Pensamos que, devido à sua proximidade aos jovens, a escola encontra-se numa posição
privilegiada para promover uma maior preocupação cívica nos mesmos, sendo este objectivo
consolidado com um acesso mais directo aos órgãos de poder.
Assim, no sentido da mudança, propomos as três seguintes medidas.

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

1. Dinamização de uma sessão semanal ao nível das escolas, que poderia ser coordenada com

o Instituto Português da Juventude ou associações locais de jovens. Num período definido,
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seria disponibilizada toda a informação e esclarecimento de dúvidas acerca de organismos,
associações, projectos, direitos e deveres cívicos dos jovens.

2. Criação de uma bolsa de voluntariado ao nível das escolas, através da criação de uma base
de dados, na qual os jovens se poderiam inscrever, indicando também o tempo
disponibilizado para actividades de voluntariado. Esta base estaria acessível de preferência às
associações, instituições e organizações locais.

3. Institucionalização de encontros (trimestrais) de carácter formal entre os jovens e
deputados do seu círculo eleitoral. Estes encontros possibilitariam aos jovens o acesso directo
a um órgão de poder político, em que poderiam apresentar problemas em concreto que
directamente lhes dizem respeito. Estes encontros teriam lugar em local próprio para o efeito,
como por exemplo, nas autarquias locais ou nas próprias escolas.

