
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 CISAVE 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os deputados da Escola Profissional Cisave consideram que os jovens devem ter uma 

participação cívica mais activa. 

Vivemos numa sociedade em que cada vez existe mais consumo irresponsável. As famílias 

estão cada vez mais endividadas e os jovens devem ter uma posição activa no combate a esta 

situação. Numa altura de crise como a que estamos a atravessar, constata-se que não é só a 

vertente financeira / económica que está em recessão. Valores como o voluntariado, 

solidariedade, responsabilidade social e a preservação do ambiente, estão em desuso e 

começam a escassear. 

O futuro está nas nossas mãos e não podemos deixar que tudo seja destruído. Perante esta 

conjuntura apelamos ao consenso, à responsabilidade e à coragem dos jovens para juntos 

mudarmos esta realidade. Não podemos baixar os braços, temos que orgulhar os nossos 

antepassados conquistadores e lutar por um mundo mais junto, mais optimista, mais humano 

e sem desigualdades. 

Para alcançar estas metas, os jovens deputados da Escola Profissional Cisave apresenta 

nesta Sessão Distrital duas medidas que consideramos fundamentais e válidas, apesar de 

reconhecermos que são uma gota num Oceano: 

 

 

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

 

1. Medida1 – Dentro desta temática destacamos o voluntariado. Consideramos que devemos 

incentivar as escolas a disponibilizar um dia em cada período escolar a fim de promover 

iniciativas solidárias para com algumas instituições de apoio a pessoas desfavorecidas, 

nomeadamente crianças, idosos, sem-abrigo e pessoas que não possuem condições mínimas 

para uma qualidade de vida desejável. Nesse dia, cada aluno poderia dispor de um euro para 
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ajudar as respectivas instituições. Deste modo, desde a infância, incentivam-se e 

consciencializam-se as pessoas a participarem nestas causas nobres, pois assim, 

conseguimos influenciar os comportamentos da nossa sociedade. 

 

 

2. Medida 2 – Para tirar proveito das tão utilizadas novas tecnologias, defendemos a criação 

de uma base de dados online ( com acesso restrito às instituições nacionais de solidariedade) 

onde os civis se pudessem inscrever / registar, disponibilizando - se a fazer trabalho de 

voluntariado e onde as instituições pudessem procurar e contactar voluntários. Assim, 

qualquer pessoa com acesso à Internet pode aceder a este site e prontificar-se para este tipo 

de iniciativas. 

 

 

3.       

 


