
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: EB2,3/S de José Relvas – Alpiarça 

Circulo: Santarém 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Dado que as opiniões dos jovens devem ser tidas em conta, urge desmistificar o mundo da 

política e demonstrar a sua importância na sociedade actual, criando, assim, espaço público 

para as suas convicções. Na medida em que proporcionar aos jovens oportunidades para 

intervir na sociedade cria condições de expressão da sua voz e incrementa-lhes o gosto pela 

política. 

Propomos a implementação do “dia da política”, nas escolas da União Europeia, a fim de 

esclarecer o que é, para que serve e como se faz política. Tal contribuirá, possivelmente, para 

que a juventude tenha um papel ainda mais crucial e empreendedor na sociedade, na medida 

em que propõe com frequência projectos inovadores. Ora, em função desse contributo, 

tornar-se-á inclusivamente possível redescobrir a importância histórica e actual da política, 

clarificando o seu papel e sua necessidade para a vida social própria dos seres humanos, bem 

como, promovendo nela a prática dos valores que a originaram, e que, nos nossos dias, 

parecem estar tão desfasados das instituições político-partidárias. 

 

Dado que a participação dos jovens na vida activa ajuda a desenvolver neles o sentido de 

responsabilidade tal como o sentido crítico, para além de combater uma abstenção galopante 

nas eleições, importa criar uma plataforma para a discussão de ideias, independentes de 

orientações partidárias, susceptível de criar uma estrutura realmente representativa dos 

problemas e das soluções adequadas às várias realidades do país e da União Europeia, num 

verdadeiro espírito de descentralização/globalização partidária. Logo, facilitar a comunicação 

entre os jovens e o modo de influenciarem as mais altas instâncias do nosso país e da União 

Europeia torna-se, obviamente, em termos actuais, uma iniciativa da maior pertinência. 

 

Hoje em dia, a palavra “Voluntariado” é bastante usual mas a sua prática fica muito aquém 

das exigências que existem neste âmbito. É essencial que o voluntariado seja divulgado e se 

torne em algo de habitual nas faixas etárias juvenis. Para isso, é preciso um esclarecimento do 
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que é o Voluntariado. 

Nesta medida, destacamos o voluntariado jovem como forma de melhorar realidades, mas 

principalmente como um processo de formação educativo e de participação cívica na 

sociedade actual, pois, dado os jovens serem pró-activos, ao envolverem-se em acções 

voluntárias, contribuirão, obviamente, para a sua comunidade. Logo, tornar-se-ão, 

cumulativamente, cidadãos mais conscientes e competentes em relação à sua vida 

profissional e social. 

Considerando a realidade sociocultural e os muitos desafios e situações conflituosas em que o 

jovem vive, o voluntariado apresenta-se, assim, como um espaço alternativo, não só de 

inserção social e compromisso de cidadania responsável, mas também como uma proposta 

que ajuda o jovem a conhecer-se a si mesmo e a descobrir as suas potencialidades. 

Desta forma, o voluntariado é uma alternativa e uma oportunidade para todos os jovens que 

sonham com um mundo diferente, mais justo e igualitário. Esta iniciativa deverá ser 

promovida pelas escolas em colaboração com empresas, instituições e hospitais onde os 

jovens cumprirão o voluntariado nos âmbitos que mais desejarem como horas lectivas 

opcionais. 

 

 

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

 

1. Criação do dia da política nas escolas europeias com o objectivo de incutir o gosto pela 

política e facilitar a interacção dos jovens com os órgãos superiores do país e da União 

Europeia. 

 

 

2. Criação de um Grupo Político Juvenil Nacional/Europeu no qual serão eleitos 

representantes de cada distrito com finalidade de fazer chegar às entidades máximas do país 

propostas e contestações dos jovens portugueses/europeus. 

 

 

3. Criar parcerias entre escolas e empresas a fim de promover o Voluntariado no nosso país e 

na União Europeia. 
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