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 E. B. 2,3/Secundária Mondim de Basto
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

A evolução da ciência e da técnica colocam ao homem desafios cada vez maiores que se
reflectem na forma como a juventude reage perante novas realidades que o progresso lhes
disponibiliza. O Homem, cada dia que passa encontra novas soluções para problemas que o
preocupam. Nem sempre é fácil conviver com perspectivas diferentes de interpretar o
mundo. Muitas vezes as soluções apresentadas colidem com os interesses divergentes entre
as gerações adultas e as gerações mais jovens. Assiste-se a um choque permanente entre os
adultos e os jovens resultadante da divergência dos valores defendidos. Este conflito leva,
com frequência, ao afastamento da juventude, notando-se uma desmotivação da juventude
para participar na solução dos problemas actuais. Não tem sido dada a oportunidade aos
jovens para apresentarem as suas sugestões para questões que lhes dizem respeito. Esta
actuação tem-se reflectido num aumento cada vez maior dos níveis de abstenção nos vários
actos eleitorais.
Por isso, para que os jovens participem, deve-se estimular o seu envolvimento na solução de
problemas que nos afectam, criando condições que proporcionem a sua participação. Só
participando se exerce a cidadania.
Deve-se fomentar uma educação que construa nos jovens uma personalidade sensível aos
problemas actuais. Quanto mais cedo estes se envolverem na cidadania, maior será a sua
participação na procura de soluções convergentes para um mundo cada vez melhor.
O incremento do associativismo juvenil e a reforma do actual modelo de ensino apresentamse como boas alternativas para concretizar o civismo da juventude.

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. Reformulação da carga horária no ensino básico e secundário de modo a deixar tempo livre

aos jovens para eles poderem participar em associações juvenis.

2. Incentivo à criação de associações juvenis, através da atribuição de subsídios e benefícios
fiscais às empresas que as patrocinem.

3. Regulamentação da participação de comissões de jovens em organismos autárquicos e
nacionais com competências para colaborar na gestão municipal e nacional

