
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 E.B.2e3/S de São João da Pesqueira 

Circulo: Círculo de Viseu 

Sessão: 14/01/2009 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O termo cidadania refere-se a atitudes e comportamentos que no dia-a-dia os cidadãos 

manifestam na defesa de certos valores e práticas assumidas como fundamentais para a vida 

colectiva, visando a harmonia e o bem-estar respeitando os valores e incitando a inter ajuda. 

Indo de acordo com esta definição defendemos o voluntariado como uma dessas atitudes. 

Realizando pequenas acções de forma desinteressada no âmbito de projectos ou programas 

ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, podemos fazer uma grande 

mudança. Como seguimos a filosofia “Pensa global, age local”, decidimos aplicar este conceito 

de voluntariado ao  local de residência de cada um de nós,     

    A nossa primeira medida é então a organização de um centro 

de ajuda  aproveitando onde sobra para distribuir onde falta. Poderíamos então proceder a 

vários tipos de colecta de alimentos e outros bens tal como ofertas de empresas e 

particulares, em muitos casos excedentes de produção de produtos agrícolas, assim como 

recolhas efectuadas nas superfícies comerciais, podemos ainda contribuir para esta iniciativa  

através de visitas e apoio domiciliário, criação de grupos de debate, grupos de utilização das 

novas tecnologias dinamizados na escola, dinamizados na escola ou em parceria com a 

autarquia. 

 A nossa segunda medida recai na temática de defesa do ambiente. Cada vez mais 

estamos numa sociedade totalmente capitalista e a devastação causada no ambiente é nítida. 

A palavra Acção torna-se, então, cada vez mais iminente e o tempo para o seu emprego cada 

vez mais escasso. E como cada pequena atitude se torna fulcral e adquire um elevado nível de 

importância decidimos abordar este tema por ser considerado de grande importância e 

pertinência. Para podermos dar a nossa pequena mas fundamental contribuição para 

ultrapassar este grande flagelo e aplicando mais uma vez as nossas ideias localmente 

defendemos a criação de um brigada ambiental constituída por voluntários jovens  que teria 

como funções actividades de sensibilização  nomeadamente: sensibilização para separação de 

resíduos; utilização de resíduos  florestais, compostagem; e para uma racionalização a 

utilização da água promovendo a reutilização assim como  a aplicação  de determinadas 

atitudes por exemplo ajudar a desmatar alguns locais públicos e limpeza destes.   
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texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 
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Por fim, a nossa última medida aborda outra vertente cada vez mais dominante na sociedade, 

a importância do consumo responsável.  

O consumo exagerado de produtos relacionados com as novas tecnologias como a 

substituição de produtos mais recentes por outros que ainda servem para as funcionalidades 

desejadas. 

O uso de alimentos que tradicionalmente fazem parte da dieta mediterrânica evitando o fast 

food. 

A moda é outra area onde o consumismo é incentivado quer consciente quer 

inconscientemente não só ao nível de vestuário, de lazer, comportamentos e ideologias. O 

que prejudica a sociedade pela criação de estereótipos e comportamentos desviantes. 

As energias não renováveis devem ser cada vez mais passadas para segundo plano sendo que 

a aposta deve ser no consumo de aparelhos muito economizadores e em comportamentos 

racionalizadores. 

 

 

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

 

1. 1ª Criação de um centro de ajuda contra a exclusão social. 

 

 

2. Brigada Ambiental 

 

 

3. Consumo Responsável 

 


