
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: Secundária de Santa Maria - Sintra 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

             

            Como jovens que somos temos sentido o quão difícil tem sido,  para nós, não sermos 

ouvidos nem consultados nas decisões que afectam o nosso futuro. Isto  leva,  a que os jovens 

se  desinteressem, cada vez mais,  da política e  dos assuntos cívicos. 

             Há, no entanto, uma forma de contornar esta situação com a criação de uma 

federação de estudantes do ensino secundário, porque é nas escolas que se concentram o 

maior número de jovens. Fazemos uma referência especial aos jovens do ensino secundário 

porque são estes os que mais sentem a necessidade de serem escutados. 

            Todos os jovens, mesmo os não estudantes, poderão fazer chegar  as suas opiniões à 

federação, que terá como função organizar fóruns, para o efeito, nos meios de comunicação 

social. 

              A federação deverá ter uma acção consultiva nos parlamentos (nacional e europeu), 

de modo a que os jovens se sintam representados e com influência  no seu próprio futuro.   

             Promover um "Encontro Europeu de Cultura Jovem", significa estabelecer ligações 

entre pessoas com diferentes costumes, crenças e tradições. Ligar jovens nesta situação 

significa não só promover a troca de culturas , mas também, permitir que estes mesmos 

jovens desenvolvam o seu sentido cívico e de respeito por outras realidades que não a sua. 

   

 

 

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. Formação de uma "Federação de Estudantes do Ensino Secundário" a nível nacional e 

europeu, com acção consultiva nos respectivos Parlamentos. 

 

 

2. Criação de um "Encontro Europeu de Cultura Jovem" anual (mês de Maio- mês da Europa), 

em cidades europeias que se candidatem, de forma a realçar a diversidade das expressões 

culturais presentes na União Europeia. 

 

 

3.       

 


