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: Secundária Emídio Navarro de Viseu ( distrito de Viseu)
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

“Os jovens são o futuro da nação”
Os jovens representam o grupo social com mentalidade mais aberta nos mais diversos
assuntos, com maior capacidade de iniciativa e com maior espírito crítico da sociedade. Desta
forma, os jovens têm um ponto de vista sobre o futuro completamente diferente do de um
adulto; o jovem anseia o futuro, planeia-o, tem expectativas, estabelece metas, quer sempre
mais e melhor. Como disse o escritor irlandês Oscar Wilde: "O velho acredita em tudo; o
homem maduro duvida de tudo; o jovem sabe tudo.
A participação cívica dos jovens é uma parte fundamental para o desenvolvimento intelectual
dos mesmos e do seu crescimento como peças activas da sociedade, e até para o
desenvolvimento da própria sociedade. Os jovens devem estar a par das oportunidades que
têm ao seu dispor, dos seus direitos e deveres e devem ser cidadãos informados (ainda que
não tenham o direito participar na vida politica através do sufrágio) e porque cada vez menos
jovens participam activamente em movimentos cívicos ou organizações, é preciso haver essa
consciência e saber o porquê da situação.
É urgente que os jovens se motivem a participar na vida pública e compreendam valores
como a tolerância, a solidariedade e o bem comum.
Ora, como a base para um futuro mais justo, mais fraterno e mais igualitário está nos jovens
de hoje e na sua educação. propomos as seguintes medidas:

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. Criação de um grupo de voluntariado nas escolas que possa esclarecer os jovens sobre o

que podem fazer pela sociedade (voluntariado, associativismo, etc..). Deste modo, permitirse-ia uma ligação mais estreita entre instituições e jovens.

2. Incentivar à participação cívica como um dever de qualquer cidadão, através do sistema de
educação. O Estado tem de assumir esta responsabilidade a par da Escola.

3. Criação de um espaço na internet, por exemplo um fórum, onde os jovens pudessem
esclarecer as suas dúvidas, recolher informações, ou até mesmo fazer propostas directamente
aos representantes da nossa nação.

