
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 Bento de Jesus Caraça 

Circulo: Braga 

Sessão: 20 de Janeiro 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No âmbito da temática “Participação cívica dos Jovens”, os alunos da Escola Profissional 

Bento de Jesus Caraça - Pedome decidiram, preocupados com o pouco interesse dos mais 

novos na intervenção pública, aproveitar esta oportunidade para apresentar aos governantes 

algumas sugestões. 

Independentemente de existirem, e ainda bem, inúmeros exemplos de jovens com uma 

intervenção importante na vida cívica, reconhecemos que a juventude encontra-se 

sistematicamente afastada das iniciativas cívicas e políticas do nosso país. Infelizmente 

continuam com pouca ou nenhuma representatividade principalmente em instituições 

importantes para a definição do futuro do nosso país.  

Mas, não podemos deixar de criticar aqueles que em nada contribuem para a mudança desta 

atitude. Referimo-nos aos governantes que são frequentemente incapazes de nos motivar 

para a necessária participação. O tema deste ano parece ser um sinal de mudança. Resta 

saber se no futuro aplicarão, de facto, as sugestões que resultarem desta iniciativa.  

Compreender os motivos que justificam esta situação e apontar sugestões foi o desafio que 

nos deram. Agora somos nós, com as propostas que se apresentam de seguida, que incitamos 

os nossos políticos a fazer algo que termine com o nosso desinteresse pela participação cívica. 

 

 

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

 

1. Propomos que seja estabelecido um número mínimo de lugares para jovens deputados no 

parlamento. A criação desta quota obrigará os partidos políticos a elaborarem medidas para 

incentivar e preparar os jovens para ocupar esses lugares. 
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2. Criação de programas de televisão produzidos por jovens e destinados a jovens. Como se vê 

que a televisão tem cada vez mais influência sobre os nossos comportamentos, sugerimos 

que se criem programas televisivos na estação pública onde sejam, de facto, os jovens os 

responsáveis pela definição dos seus conteúdos e pela sua produção. Assim, seria possível 

transmitir mensagens que estimulassem a participação cívica da juventude, mostrando, por 

exemplo, histórias de sucesso dessa participação. Estes programas teriam de ser transmitidos 

após o horário escolar ou mesmo em horário nobre. Se séries como os Morangos com Açúcar 

influenciam, porque não criar algo que transmita a importância que a juventude tem de 

assumir na sociedade. 

 

 

3. Criação de voluntariado jovem nas escolas. As escolas podem e devem fazer mais nesta 

área. Propomos a criação de bolsas de voluntários nas escolas para organizarem, em conjunto 

com a comunidade envolvente, iniciativas que impliquem a participação mais activa dos 

alunos nas associações locais, autarquia, Instituições de Solidariedade Social, etc. Deste modo 

os alunos compreenderiam como é que na prática podem contribuir para uma sociedade 

melhor. 

 


