
Escreva o nome da Escola, do distrito ou região Autónoma em que se insere 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 

Círculo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

 

Projecto de Recomendação: 

 

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

 

 

 

 

Atendendo a que o reforço da participação cívica dos jovens na sociedade portuguesa, 

implica a existência constante de estímulos morais, éticos e económicos para a sua 

viabilização, reconhecemos que o Voluntariado, enquanto prática associativa nacional e 

internacional, representa uma forma positiva dos jovens e estudantes portugueses 

contribuírem para tornar o mundo um pouco melhor, do que aquele que encontraram. 

Como tal, a Escola Profissional Profitecla de Braga exige no seu Projecto de 

Recomendação para o Parlamento Jovem 2008/2009 as medidas a seguir apresentadas. 

 

 

 

 

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

 

1- A prática do Voluntariado deve constituir uma forma activa de preenchimento saudável 

e cívico dos tempos livres dos estudantes e jovens, especialmente durante os seus períodos 

de férias escolares ou tempos livres, de maneira a que se contribua para a diminuição das 

injustiças sociais e do sofrimento de muitos seres humanos. 

 

 

2- O papel social e cultural da Escola é insubstituível; como tal, entendemos que a Escola 

deve criar condições para a prática e valorização do Voluntariado nos seus mais variados 

níveis, que r através do ensino e consciencialização dos alunos sobre os seus nobres 

princípios éticos, quer através da constituição de parcerias com instituições públicas ou 

privadas que contribuam para a prática do Voluntariado na sociedade portuguesa e no 

mundo contemporâneo onde ele se justifique de forma urgente e necessário. 

 

 

3- Somos um país multissecular e com responsabilidades históricas para com os novos 

países ou estados lusófonos. Entendemos que o Estado e a sociedade civil portuguesa, 

devem desenvolver parcerias e projectos na área do Voluntariado que envolvam o maior 

número de jovens nacionais, que de alguma forma contribuam para o desenvolvimento 

harmonioso social e económico desses novos países que falam português. 

 

 


