
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: Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

De acordo com dados recentemente publicados, 86,4% dos jovens portugueses estão de 

costas voltadas para a sociedade que os rodeia, uma vez que, 8 em cada 10 jovens, dizem não 

participar em grupos cívicos, sociais ou políticos. 

É preciso mudar esta atitude e incentivar a participação cívica dos jovens, para que estes 

possam protagonizar transformações sociais, políticas e culturais, envolver-se na tomada de 

decisões que de alguma forma afectam as suas vidas, reforçar o gosto pela cidadania, 

promover a tolerância e a justiça social e realçar a importância do seu contributo na vida 

social e política. 

Os jovens têm que tomar consciência da necessidade da sua intervenção na sociedade, no 

sentido de contribuir para a resolução de questões que afectam não só o seu presente, mas 

também o futuro individual e colectivo. 

A participação cívica tem que ser encarada pelos jovens como um dever e não como uma 

obrigação. 

Pensamos que os jovens poderão ter um papel fundamental em áreas tão delicadas e 

complicadas como a acção social e a exclusão social, sensibilizando a população para 

realidades tão diferentes mas igualmente preocupantes, como são os problemas dos idosos 

(solidão, isolamento, falta de auto-estima, de carinho e de compreensão), das crianças e 

adolescentes (solidão, abandono, falta de atenção) e dos deficientes (dificuldades de 

adaptação a uma vida normal). 

 

 

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 uma associação cívica de voluntariado e solidariedade, promovendo 

mecanismos de participação dos jovens nas áreas da Acção Social, nomeadamente, apoio a 

idosos, apoio a crianças e adolescentes e apoio a pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

2.       

 

 

3.       

 


