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: Colégio de Campos
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Uma sondagem encomendada em Janeiro de 2005 pelo Instituto Português da Juventude
junto de jovens dos 15 aos 30 anos, concluiu que 41,5% dos jovens estão preocupados com o
desemprego, 30.6% com o custo de habitação própria, 26,8% com o primeiro emprego, mas
ligam pouco à participação cívica."Uma esmagadora maioria (86,4%) dos jovens não tem
qualquer participação em grupos cívicos, sociais ou políticos", sublinhava uma nota de
imprensa do Observatório Português da Juventude sobre a sondagem. Mais, apenas “13 e
15% da população juvenil portuguesa, está organizada em associações e outro tanto
participam em grupos informais". (informação recolhida no site do IPJ)
Neste quadro de fraca participação na vida institucional e associativa importa informar os
jovens sobre os seus direitos e sobre os recursos existentes. É fundamental a sensibilização
para o que é o exercício da cidadania, para os direitos e responsabilidades que lhes são
inerentes e para que compreendam a importância de funcionar em grupo (formal/informal)
em torno de interesses comuns, evidenciando as mais-valias da participação tanto em termos
pessoais quer sociais, e combater a inércia face ao associativismo, continuando a
disponibilizar informação sobre a criação de associações e fomentando essa criação.
Assim, entendemos que existe uma necessidade urgente de criação de meios que permitam
aos jovens intensificar a sua participação cívica e ganhar o gosto pela vida política e social do
país.
Por tudo o exposto, propomos a criação de comissões, ao nível do poder local,
nomeadamente ao nível das Juntas de Freguesia, constituídas por jovens e supervisionadas
por um órgão superior, que permitam a estes a oportunidade de identificar, discutir e
participar na resolução dos problemas da sua região. Esta medida permitiria intensificar o
voluntariado, o trabalho de equipa, a criação de opinião própria e como resultado teríamos
uma maior satisfação pessoal e uma melhor preparação dos futuros cidadãos do país.
Paralelamente, pensamos que este tipo de iniciativa poderia dar hipótese dos jovens
realizarem intercâmbios com as diversas comissões existentes no país, abrindo “fronteiras”
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para um maior conhecimento do país em que vivem.

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

1. Fomentar a criação de comissões de jovens nas instituições do poder local, para que estes

possam participar activa e construtivamente no desenvolvimento do local onde vivem.

2.

3.

