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 Ponte de Lima
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Considerando que deve haver estruturas que permitam aos jovens conviver mais;
ocupar, de forma saudável e fecunda, os seus tempos livres; aumentar o contacto com as
pessoas e o mundo que os rodeia e descobrir coisas novas e interessantes sobre o local em
que vivem e ter um papel mais activo na sociedade em geral e na sua comunidade, em
particular;
Considerando que devem ser criados mecanismos que aumente o interesse dos jovens
não só pela política mas por outros temas como o ambiente, o património, o mercado de
trabalho e o ensino superior, as novas tecnologias, etc. e a qualidade da sua intervenção;
Considerando que os jovens devem poder participar na vida do país, apresentando
ideias, discutindo propostas, dando o seu ponto de vista sobre assuntos que realmente lhes
interessam;
Considerando que a existência de um órgão representativo dos jovens cujo Presidente é
eleito apenas por esses mesmos jovens permitiria a todos, mesmo aos que ainda não têm
idade para votar para os órgãos de soberania ou poder local, escolher, eleger, livremente, o
seu represente;
Considerando que a obrigatoriedade de os órgãos do poder (AR e Gov) ouvirem o
representante dos jovens, que não tem filiação partidária, sempre que esteja em causa
assuntos com interesse para a Juventude significaria que tais matérias são efectivamente
aprovadas por jovens (e não por políticos que já foram jovens mas agora não o são) e a
possibilidade de as ideias dos jovens serem efectivamente ouvidas e respeitadas.

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. Facilitar a criação, em todas as freguesias, de uma associação juvenil (ou dinamização da

existente) constituída por jovens dos 14 aos 20 anos, que funcione como um espaço de
debate e um motor para a realização de actividades de voluntariado e de dinamização da
própria freguesia;

2. Criar uma Federação nacional constituída por todas as associações juvenis do país cujo
Presidente, eleito por todas, seria obrigatoriamente consultado pelos órgãos do poder
sempre que estivessem em causa assuntos relativos aos jovens

3.

