
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 Profissional Profitecla - Pólo de Guimarães 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No contexto do tema em causa ´"Participação cívica dos jovens"), aceitou-se a actividade de 

voluntariado como estrutura já implementada no contexto social que não está devidamente 

aproveitada. Existem bastantes instituições que vivem do trabalho do voluntário para intervir 

na sociedade, mas que por falta de informação ou por falta de interesse dos próprios jovens, 

não constituem para estes, uma alternativa para preencher os seus tempos livres. 

Sabendo que cada vez mais a sociedade solicita a participação dos jovens ao nível do 

voluntariado e que a aceitação deste ainda não é por parte dos mesmos uma realidade 

aliciante, perde-se assim uma oportunidade de interacção com a sociedade importante para a 

própria formação dos jovens. É necessário para que tal aconteça que os próprios jovens sejam 

os primeiros a perceber a importância que a participação cívica pode ter no seu futuro, quer 

seja como cidadão, quer seja no próprio futuro profissional. A aproximação do trabalho cívico 

com as próprias preocupações dos jovens deve ser um caminho a seguir para que este tipo de 

trabalho possa ser bem aceite. 

Na base desta proposta relacionou-se o potencial que o trabalho voluntário pode ter na 

introdução de uma experiência profissional. Actualmente o primeiro emprego é uma das 

maiores preocupações dos jovens, pois o panorama de crise exige que os novos postos de 

trabalho se iniciem já com uma produtividade, que é incompatível com as capacidades de um 

jovem que acaba de concluir a sua formação académica. Assim pretende-se que o trabalho 

voluntário possa ser tido como uma primeira experiência de trabalho e formação. A 

necessidade de uma maior interacção das pessoas no meio em que se movimentam, pode e 

deve ser introduzido pelo trabalho de voluntariado. Mas torna-se cada vez mais importante 

que esse trabalho seja valorizado e reconhecido por todos, como meio de aliciar os jovens a 

aderirem a este tipo de actividade. 

 

 

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 entidade reguladora de voluntariado que certifique a actividade de 

voluntariado como experiência profissional válida. A importância de promover um trabalho 

que esteja de acordo com os conhecimentos, experiências e motivações do voluntário; que 

exija programas de formação inicial e contínua tal como, supervisão e avaliação do trabalho 

desempenhado; existência de um programa de voluntariado que regule os termos e 

condições do trabalho a realizar. 

 

 

2.  Campanhas de promoção e sensibilização junto dos jovens para aderirem ao 

voluntariado. Informar os jovens das vantagens e ganhos que podem advir do trabalho 

voluntario. Esta iniciativa devidamente organizada com os estabelecimentos de ensino e 

outras instituições pode constituir o primeiro passo para garantir que informação valida e 

actualizada chegue aos jovens. 

 

 

3.  Criação de mecanismos que proporcionem a continuidade e compatibilidade do 

voluntariado com a actividade profissional. O voluntário deve ter vantagens que o aliciem 

para a continuidade do voluntariado nomeadamente, descontos nos serviços de saúde, 

redução de impostos, pagamento das propinas dos filhos dos voluntários que frequentem o 

ensino superior, redução nos passes de transportes públicos. 

 


