
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 Salesiana de Manique 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O Parlamento dos Jovens é um projecto que tem como objectivo o fomentar da participação 

cívica daqueles que estão a construir o seu caminho e a desenvolver as suas capacidades de 

intervenção. 

 Como tal, e, focando no tema deste ano - “A República” -, as medidas agora 

enunciadas servirão como ponto de partida para a construção de um projecto que vá de 

encontro aos ideais republicanos, dando-os a conhecer e propondo soluções para alguns dos 

problemas que os tornam difíceis de concretizar. 

 Observando o ambiente que nos rodeia é essencial parar, detectar problemas e criar 

soluções, focando-nos naquelas que se nos apresentam realizáveis e construindo um projecto 

viável e coerente, que se dirija às expectativas daqueles que colocam em nós a digníssima 

honra de participar num projecto tão frutífero e enriquecedor, contribuindo sem dúvida 

alguma para o nosso crescimento enquanto cidadãos e, não podendo deixar de acrescentar, 

cidadãos activos. 

Todas as três medidas apresentadas procuram o relacionar construtivo, entre os ideais que 

fomentaram a criação do sistema republicano: o trabalho, a valorização das camadas mais 

desfavorecidas, a educação, a responsabilidade, a liberdade e acima de tudo o promover a 

construtiva participação dos cidadãos na vida pública, enriquecendo a cena política e, 

principalmente, a qualidade das medidas a serem tomadas pelos vários intervenientes.  

Assim, as propostas apresentadas tentam focar os parâmetros essenciais que constituem o 

nosso sistema republicano, fomentar o interesse pelo espaço onde vivemos. É condição sine 

qua non, para um desenvolvimento saudável e um progresso sustentável, procurando um 

sentido construtivo, tanto a curto, como a médio e longo prazo. 

Como tal, passam a ser apresentadas as medidas que constituem este projecto: 

 

 



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. Propõe-se a construção de uma medida que fomente a aproximação das instituições 

públicas e dos mais jovens, desenvolvendo meios de informação escritos e audiovisuais 

concretizados na criação de uma revista da Assembleia da República, com um conjunto de 

textos e entrevistas, ilustrados com imagens e gráficos, que procurem esclarecer e apresentar 

pontos que afectam directa e indirectamente o funcionamento da Assembleia da República, 

assim como a produção de um espaço semanal no canal da Assembleia da República, a ARTV, 

dedicado aos mais jovens, com a participação destes e de detentores de cargos públicos, que 

esclareceriam dúvidas e falariam com os intervenientes, discutindo temas actuais que 

afectam directa ou indirectamente os mais jovens. 

 

 

2. Criação da “Semana Jovem República”, adaptada às várias faixas etárias, procurando a 

integração saudável dos jovens em equipas, com o objectivo de conhecer o sistema político-

administrativo nacional, ao nível da justiça e o sistema de relações económicas e sociais. 

Fundamentado numa base de ética republicana, incentivando uma cultura de cidadania 

responsável e o interesse pela sociedade em geral. 

Procura-se o intercâmbio entre escolas, sendo as referidas equipas constituídas por alunos 

que pertençam a estabelecimentos de ensino diferentes, tendo como objectivo a partilha de 

experiências e pontos de vista, procurando soluções e medidas para resolver problemas 

colocados. Fomentando-se o debate entre as equipas. 

Este projecto teria como espaço temporal dois dias, para os quais se delineariam objectivos e 

metas a cumprir pelos participantes 

 

 

3. Conclui-se que não existe um sistema que permita um progressivo e rápido 

desenvolvimento dos casos que envolvem o crescer frutífero dos mais jovens. 

Apercebemo-nos da necessidade de colmatar certas falhas e criar um projecto que dê aos 

jovens capacidade para responder às suas necessidades.  

Propomos, assim, a criação de uma entidade reguladora que se foque nos mais jovens. Essa 

entidade seria presidida por um Provedor da Juventude que garantiria a celeridade dos 

processos e teria como função primordial a reinserção na sociedade daqueles considerados 

delinquentes. Os mais jovens estariam perante alguém que promovesse os seus interesses, 
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mas que estivesse interligado com o meio envolvente da  juventude, nomeadamente, 

Assistentes Sociais, Funcionários Educativos, Família, Instituto Português da Juventude, entre 

outros. 

 


