Círculo de Beja
Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Beja apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:
1. Em Portugal, e na generalidade dos países, os últimos anos não têm sido os
melhores para quem termina o seu percurso escolar e tenta iniciar a sua vida
profissional, levando-nos a desmotivação e à interrogação das nossas metas para
alcançar a nossa realização pessoal. Os jovens vêem a sua vida pessoal e profissional
comprometida e é cada vez mais difícil alcançar a sua realização pessoal, porque se
deparam todos os dias com dificuldades testemunhadas pelos próprios colegas e
acabam por se acomodar na luta pela sua realização. Num país, onde é urgente
alterar atitudes, mentalidades e outros aspectos da vida social, económica, cultural e
política é necessário incentivar os jovens a estudar, pois assim terão oportunidade
para fazer face a esta competitividade e a participar activamente na sociedade,
através de campanhas interactivas de esclarecimento/sensibilização sobre
participação cívica nas suas diferentes componentes.
2. Considerado que o Associativismo é bastante importante para o desenvolvimento e
resolução dos problemas da população, defendemos que se deverá apostar nas
seguintes medidas: Criação de incentivos para os jovens que se unem a determinadas
associações; Criação de programas de apoio ao Associativismo juvenil, levando a que
os que estão nele se interessem mais pelo que fazem, motivando os jovens para a
participação cívica através do associativismo; Criação de um sistema de orientação,
protecção e controlo das associações, de forma a ajudá-las e aconselhá-las nas suas
tarefas do dia-a-dia, acabando, assim, com o “medo” de investir na renovação e no
crescimento das associações unindo as associações em determinadas áreas a fim de
avaliar o seu potencial.
3. Consciencializar os jovens, através da análise de situações concretas, para a
necessidade de gestão de um consumo responsável, interiorizando a emergência de
tudo o que está implícito no desenvolvimento sustentável.
4. Criação de uma página Web nacional, coordenada por todas as Associações de
Estudantes, com a finalidade de divulgar actividades e eventos organizados pelas
diversas escolas, de maneira a que estas se tornem mais unidas. Esta página Web
deverá ainda conter uma sala de debates, cujos temas sejam propostas pelas AE’s,
para onde qualquer jovem possa enviar as suas opiniões e sugestões.
5. (Na área do Voluntariado) Criação de um serviço social que permita aos alunos do
ensino Básico (3º ciclo e ensino secundário) desenvolver actividades de serviço cívico
junto das instituições de solidariedade social.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Beja a 24 de Março de 2009.

