
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 Secundária /3 Diogo de Macedo 

Circulo: Porto 

Sessão: distrital  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nos dias de hoje, os jovens estão um pouco arredados da vida pública e das boas causas. Não 

queremos no entanto dizer com isto, que os jovens perderam a sua consciência solidária e 

cívica. Estão antes abrigados a uma inércia que faz com que não corram para nada, nem para 

ajudar o próximo, nem para darem a sua opinião em relação aos mais diversos assuntos, nem 

sequer para lutarem por um futuro melhor que só a eles diz respeito. Surge assim uma 

necessidade de despertar nestes mesmos jovens uma consciência crítica face ao mundo e o 

desenvolvimento de uma atitude cívica e de intervenção. Porém, estão presentes na 

sociedade bons exemplos de jovens com uma participação activa na vida social, de que o 

associativismo juvenil e as associações de estudantes são testemunho. Sucede que muitos 

jovens no exercício da sua cidadania, conscientes dos problemas sociais actuais intervém e 

querem participar na sua resolução não encontrando a força necessária para o fazer. As 

gerações mais velhas não respeitam a sua autonomia nem as suas opiniões, o que poderá ser 

uma das razões do afastamento dos jovens da vida cívica. 

Na sequência das afirmações anteriores, propomos a inclusão nas listas candidatas aos 

diferentes órgãos de soberania e outros órgãos de decisão, de jovens com o intuito de levar 

os partidos políticos e outras entidades a incitar a participação destes mesmos jovens nas 

suas actividades e tomadas de posição, respeitando as suas opiniões. 

A agenda política e o debate público devem então incluir temas mais apelativos aos jovens 

que estimulem a sua participação na vida cívica e que acolham os seus ideais. 

Propomos ainda o alargamento da disciplina de formação cívica ao ensino secundário, com 

uma carga lectiva semanal de noventa minutos, onde se possam abordar temas como o 

associativismo jovem, a intervenção pública, as questões ambientais, a solidariedade e ajuda 
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ao próximo, entre outros, ajudando assim a construir uma opinião pública e fundamentada 

sobre os mais diversos assuntos. A escola é um espaço público de discussão e partilha 

privilegiado, onde coexistem agentes com níveis etários distintos, meios sócio culturais e 

étnicos heterogéneos que constituem uma mais valia na construção de uma discussão 

assente em diversos pontos de vista que poderá ser aproveitado para a formação de cidadãos 

mais tolerantes e interventivos. 

 

 

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

 

1.  A criação de uma lei que inclua obrigatoriamente nas listas, quer a nível regional  quer a 

nível nacional 20 % de jovens com idades compreeendidas entre os 18 e os 25 anos.  

 

 

2. Alargamento da disciplina de Formação Cívica ao ensino secundário, com uma carga horária 

de 90 minutos semanais, com um programa a leccionar bem definido pelo Ministério da 

Educação e igual para todas as escolas a nível nacional.  

 

 

3.       

 


