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 Profissional de Sernancelhe
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

O texto tem como objectivo fundamental criar uma nova expectativa sobre a
intervenção dos jovens nas iniciativas socio-políticas locais. Tendo em conta a nova realidade
em que nos encontramos e essa incerteza relativa ao nosso próximo futuro, só com novas
formas de acção para novas realidades é possível conquistar o futuro. Como alguém
recentemente referiu “o futuro de Portugal será o que for a juventude”.
O associativismo é a expressão da liberdade e um exemplo da vida democrática, pelo que,
defender, reforçar e apoiar o desenvolvimento do movimento associativo é defender e
reforçar a democracia e a participação dos cidadãos na vida social.
Os jovens hoje mantêm-se alheios da vida democrática, pelo que o associativismo juvenil
representa hoje um eixo fundamental da participação dos jovens na sociedade, fomentando o
espírito de participação cívica e a aprendizagem democrática.
Fazer parte de uma associação é um direito de todos, e é igualmente uma das formas de
participar activamente na sociedade pois possibilita, dinamizar e empreender objectivos
comuns de um grupo de jovens com os mesmos interesses contribuindo desta forma para a
melhoria da nossa comunidade em áreas tão distintas como: o apoio social, o ambiente, a
cultura, o lazer, a promoção do património, a saúde, a religião e o desporto.
É pois, com esta consciência e na convicção de que o movimento associativo local cada vez
mais substitui o Estado na sua função de dinamização sócio cultural, no desenvolvimento local
e na sensibilização e educação cívica, que é preciso reforçar o papel das associações, mais
precisamente das associações juvenis.
O estado em geral e o poder local em particular, por um lado e por outro a própria sociedade
civil, devem aproveitar e potenciar as virtualidades das associações, nomeadamente a
vitalidade da juventude, os valores éticos e atitudes sociais, a proximidade aos problemas e
necessidades sociais e o conhecimento da realidade, a criatividade e a capacidade de
adaptação e flexibilidade.

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.

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

1. Rogar ao poder local que tenha em consideração a inclusão de um jovem em condições de

ser eleito com idade até 20 anos em todas as listas aos orgãos autárquicos;

2. Incluir obrigatoriamente a participação de jovens com menos de 20 anos na constituição
das Mesas de Assembleia de Voto em todos os actos eleitorais;

3. Permitir aos jovens com menos de 20 anos o seu envolvimento em todas as listas
concorrentes a cargos associativos das organizações locais.

