
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: IG Escola Profissional de Gouveia 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

      

Alguns estudos demonstram que em Portugal mais de 80% dos jovens não estão envolvidos 

em formas de participação cívica ou política. Existe um certo alheamento em relação à 

política e às questões de ordem social. Sabemos que a juventude é o motor evolutivo da 

sociedade, e da sua reinvenção, por isso a participação cívica por parte dos jovens é essencial 

para o desenvolvimento de uma atitude intervencionista e activa nos vários âmbitos da esfera 

social, participação esta que deve assentar em três vértices da sociedade democrática em que 

vivemos: Igualdade, Representação e Participação.  

Neste sentido, vimos propor uma atitude mais activa por parte de todos nós, nas associações, 

nas organizações não governamentais ou em partidos políticos, de forma a marcar a diferença 

e contribuir para o desenvolvimento do país. 

Está a ser desenvolvido um Plano Nacional da Juventude para aplicar até 2015, que pretende 

criar mecanismos de participação dos jovens e dar resposta às preocupações sentidas 

actualmente. 

Reflectindo sobre a importância inerente a este projecto, apresentamos três medidas que 

sejam veículo de combate à inércia e ao desânimo que num contexto de crise acabamos todos 

por viver. Porque ser cidadão é ter uma postura participativa, é algo que não se aprende, sem 

se praticar no dia-a-dia. É tornar comum o uso de palavras como: Participação; Iniciativa; 

Responsabilidade, é dar sentido a termos como Compromisso Social; Consciência 

Democrática e Participação Cívica. 

 

 

 

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 e dinamização de associações juvenis que funcionem como um modelo de 

Democracia participativa, que seja um espaço de aprendizagem não formal e de vivência da 

Cidadania, sejam associações de cariz político, cultural, desportivo, recreativo, ou grupos 

humanitários e religiosos. Promover um Plano de Actividades variado que envolva os jovens e 

sociedade e projecte o futuro. 

 

 

2. Promoção da paridade de género na vida cívica do nosso País.  

Existem ainda poucas mulheres em Portugal a participar em associações e na vida política, é 

necessário alterar a diferenciação existente, envolver as mulheres na participação cívica 

discutindo os problemas e angústias com as quais se deparam tornando o mundo num local 

que proporciona a igualdade de oportunidades.  

 

 

3. Divulgação de Fóruns de debate e criação de uma plataforma on line que incentive 

igualmente a realização de encontros associativos em todo o país: abordar, conferenciar, 

apresentar propostas e projectos a implementar no âmbito de questões que abalam hoje o 

chamado amanhã: o desemprego, o custo da habitação própria, o acesso ao 1º emprego, a 

política relacionada com incentivo à natalidade e o apoio aos jovens casais entre outros 

temas. 

 


