
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 Sec. do Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

Circulo: Circulo de Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Num tempo em que a democracia se exerce cada vez mais ao nível do poder local e mesmo 

quando a chamada descentralização de poderes teima em não acontecer, torna-se cada vez 

mais importante chamar os cidadãos a decidir e, por maioria de razão, também os jovens. 

Ora, neste contexto e porque irão ser eles os principais, senão mesmo os únicos destinatários, 

de tudo aquilo que a actual geração entender por bem, deixar-lhes, será por isso 

recomendável que, já hoje, os jovens se comprometam com o seu futuro, não deixando de se 

envolver em tudo aquilo que, mais cedo ou mais tarde, irão ser os seus grandes desafios, as 

suas grandes oportunidades.  

                                                         ----------------- 

     Na Europa dos cidadãos, a distância que vai das instituições às pessoas é cada vez mais 

acentuada, sendo muitos aqueles que dizem nada saber, acerca do que, em seu nome, é 

decido em Bruxelas, em particular os jovens, para quem a Europa Comunitária representa 

pouco mais do que a possibilidade de poderem circular livremente entre os vinte e sete ou 

também a possibilidade de poderem vir a participar, no já amplamente conhecido, programa 

Erasmus. 

       Assim, e dada a importância cada vez maior para a vida interna dos países da união, 

das decisões proferidas pelos órgãos comunitários, com especial destaque para a Comissão e 

Parlamento Europeus, torna-se então necessário inverter esta tendência ou seja aproximar as 

pessoas das decisões, aproximar os cidadãos da Europa. 

                                                      -------------------- 

 O ambiente é cada vez mais uma preocupação acrescida para todos os países, para 

todos os governos, que têm a enorme responsabilidade de o preservar, de o recriar e, 

sobretudo, de não o destruir. Contudo não é só sobre os poderes públicos que recai esta 

obrigação, mas também sobre cada um dos seus cidadãos que, no seu quotidiano, vão de 

alguma forma, pondo em causa este bem, cada vez mais precioso na vida de todos nós. Desta 
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forma e apesar dos inúmeros alertas relativamente a esta problemática, continua a ser 

necessário intervir, de modo a garantir-se um ambiente com vida.      

 

 

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

 

1. Implementar a constituição de um movimento de jovens pela sua cidade,  onde os mesmos, 

junto das suas autarquias e conjuntamente com as forças políticas que a constituem, em pé 

de igualdade com elas e mesmo que como carácter consultivo, pudessem participar nas 

discussões e debates, dando assim o seu contributo para as tomadas de decisão relativas à 

sua área de residência, à sua região.            

 

 

2. A construção, através do uso das novas tecnologias, de um fórum de debate online, a partir 

do Parlamento Europeu, onde seja possível aos jovens, mediante uma inscrição a efectuar nas 

suas escolas, conhecer a sua ordem de trabalhos, permitindo-lhes fazer chegar aos 

respectivos deputados, todo um conjunto de opiniões/sugestões sobre os assuntos que 

gostariam de ver abordados por esse órgão comunitário e também as suas opiniões 

relativamente às matérias que aí estão em discussão.      

 

 

3. A criação de um banco regional pró ambiente, a sediar junto das delegações regionais do 

Instituto Português da Juventude e onde, mediante uma inscrição prévia e em regime de 

voluntariado, seja permitido aos jovens integrar jornadas de trabalho, grupos de reflexão, 

dinamizados por técnicos responsáveis, visando sensibilizar, alertar, intervir na melhoria da 

qualidade do ambiente das suas regiões.        

 


