
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 Secundária de Valbom 

Circulo: Eleitoral do Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação cívica pode ser contruída através de formação de base nos jovens, em 

questões sociais relevantes, que lhes permita desenvolver acções autónomas junto doutros 

jovens; a sensibilização, a motivação e o interesse, que são o motor da intervenção, sairão 

reforçados, por decorrerem de acção entre pares. 

Para além da formação, a concretização de acções específicas nas escolas, seja de formação, 

seja de divulgação ou de promoção, permite desenvolver o gosto e o interesse dos jovens nas 

questões sociais actuais e relevantes. Estes eventos poderão ser organizados por 

coordenadores de zonas específicas, integrando várias Escolas, incentivando, dinamizando e 

apoiando os Alunos, não aumentando os custos e potenciando as relações entre cidadãos de 

diferentes contextos. 

A participação activa de todos e de cada um deve ser orientada para o desenvolvimento de 

intervenções qualitativamente relevantes, que previnam ou actuem sobre comportamentos 

que se pretendem alterar. As questões sociais emergentes ou mais importantes no que 

respeita aos valores e à prevenção de comportamentos de risco, como acontece com a 

discriminação e a violência, devem ser tratadas nestes termos, visando atenuar problemas 

que, por estarem ligados ao íntimo de cada, não são facilmente irradicáveis. 

A Escola Secundária de Valbom, na Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens, realizada no dia 

19 de Janeiro de 2009, propõe as seguintes medidas para a PARTICIPAÇÃO CÍVICA DOS 

JOVENS:  

 

 

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



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. 

 

1. Promover a formação de formadores jovens, para a partilha de saberes/competências e 

talentos, visando multiplicar a participação cívica activa, de jovens para jovens, nas questões 

sociais, sejam políticas ou não. 

 

 

2. Concretizar a realização de eventos nas Escolas, que fomentem o interesse pela 

participação cívica e política, através de acções de formação vocacionadas para as questões 

sociais e políticas, para a promoção da participação nas questões sociais e para a divulgação 

das associações que permitem aos jovens agir nessas áreas. 

 

 

3. Fomentar a participação dos jovens em organizações, governamentais ou não, combatendo 

as formas de discriminação de género e promovendo a igualdade efectiva entre homens e 

mulheres. 

 


