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

Parlamento dos Jovens 2008/2009
Tema: Participação Cívica dos Jovens
Círculo de Viseu
Projecto de Recomendações

Exposição de Motivos
O Presidente da República Portuguesa, professor Aníbal Cavaco Silva, no ano de 2007,
aquando da sessão comemorativa do 25 de Abril de 1974, manifestou a sua preocupação com
os diminutos níveis de participação política dos jovens portugueses e o seu eventual
alheamento das instituições públicas. Apesar de manifestar confiança nas capacidades
empreendedoras e de liderança dos mais jovens, não deixou de referir a incapacidade das
actuais lideranças políticas para mobilizar os jovens para um “envolvimento mais activo e
participante na vida política”.
Torna-se urgente quanto a nós que na sociedade portuguesa se comecem a desenvolver e a
estimular a participação dos jovens na causa pública.
Como é natural, as escolas devem desempenhar um papel fulcral neste novo espírito de
participação cívica activa, dando a conhecer as formas de funcionamento da actividade e da
participação política, desde a simples criação de uma Associação de Estudante até ao topo na
hierarquia política (Presidência da República).
Pensamos que os jovens portugueses se sentiriam mais atraídos para a vida política se
localmente os autarcas procurassem ir ao encontro das suas ideias e se ao nível do poder
central os principais candidatos a lideres utilizassem um discurso apelativo, isento de
promessas que mais tarde não chegam a cumprir.
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O que acontece nos nossos dias é que os sentimos cada vez mais que a politica é um jogo
virtual sem nada realmente palpável que possa altera as nossas rotinas diárias. Isto faz com
que os mais novos apostem numa ideia pré estabelecida “a politica não me interessa para
nada”.
Um estudo da Universidade católica refere que somente 2% da dos jovens com idades
inferiores a 18 anos participa na vida cívica e política. Se por um lado menciona que toda a
população jovem é favorável à introdução de reformas políticas e institucionais que
aumentem e diversifiquem os modos de participação política, por outro acrescenta que a não
participação está intimamente ligada à dificuldade que os jovens têm de se identificarem com
a oferta partidária existente e com os combates político ideológico travados.
Por isso é necessário devolver e transformar a politica numa causa pública e promover e
estimular uma maior participação cívica dos jovens no Parlamento, criando medidas de
incentivo por parte de quem nos governa.

Para que tal desiderato aconteça propomos:

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

1.

Estimular a participação cívica dos jovens no Parlamento através do incentivo da sua

actuação na vida pública devendo por isso ser fomentada a integração dos jovens nas listas
eleitorais dos órgãos autárquicos e de soberania;

2. Criar áreas disciplinares que promovam a educação para a cidadania e estimulem a
participação cívica, o debate e o espírito crítico devendo as mesmas iniciar-se no 1º ciclo do
ensino básico. Esta medida está intimamente relacionada com o facto de para actuar face a
determinada realidade é preciso conhecê-la.
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3. O Ministério da Educação através das escolas, deverá promover esta educação para a
participação cidadã fomentando e estimulando a criação de Associações de Estudantes desde
o ensino básico e aumentar o seu poder de decisão e influência junto dos órgãos de gestão.

