
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 S/3 DE LATINO COELHO - LAMEGO 

Circulo: VISEU 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A percentagem de idosos e crianças necessitadas e abandonadas é extremamente elevada e 

aumenta a cada dia no nosso mundo que se diz unido e solidário. Assim, o voluntariado torna-

se fulcral numa sociedade composta por classes sociais com rendimentos cada vez mais 

díspares. Como tal, a organização de grupos de jovens que tenham como objectivo o auxílio 

aos que mais precisam tem um papel essencial no futuro de todos. É através da participação 

activa dos jovens que podemos alterar as estatísticas e o rumo que esta sociedade glabalizada 

tem seguido nas últimas décadas. 

Consideramos que no mundo de hoje, onde os jovens estão cada vez mais arredados da 

participação cívica, uma estrutura juvenil independente de intervenção cívico-política , que 

conseguisse manter-se  à margem das divergências político-partidárias e de todas as 

diferenças ideológicas que possam existir, poderia trazer mais valias na luta por causas 

maiores e na intervenção na vida pública, contribuindo com ideias e projectos e dinamizando 

uma participação mais esclarecida dos jovens na sociedade europeia e mundial. Assim, a 

partir de conferências sobre importantes temas da actualidade, que preocupam a 

generalidade dos cidadãos, haveria o debate de ideias que poderiam contribuir para tornar o 

país e a própria União Europeia, em que nos inserimos,  em espaços mais competitivos a nível 

mundial, exemplos de justiça e com uma economia baseada no conhecimento. 

É preciso lutar pela interiorização da justiça dos direitos humanos e por uma educação e 

cultura sinceras e respeitadas, onde a multiculturalidade seja um ponto fundamental para 

aprender a “Ser”, respeitando as diferenças dos outros, ou seja, para aprender a tolerar. 

 

 

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 grupos de jovens voluntários, no contexto das escolas secundárias, que 

tenham como objectivo a prestação de apoio humanitário a lares de 3ª idade e instituições 

ligadas à infância, bem como a hospitais e outras instituições necessitadas de recursos aos 

mais diversos níveis.  

 

 

2. Criação, de uma estrutura juvenil supra-partidária a nível nacional, que encoraje a aquisição 

de novos conhecimentos, combata a exclusão social e contribua para tornar a sociedade 

portuguesa e europeia numa sociedade mais justa. 

 

 

3.       

 


