
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.2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Argumento 1: 

A fundação de uma rede de associações de jovens de apoio a minorias étnicas e imigrantes 

seria uma forte medida de apoio a pessoas que se sentem excluídas da sociedade em que 

vivemos. Este seria um espaço de conhecimento e de encontro entre os jovens que 

pretendem exercer voluntariado e que neste âmbito teriam a oportunidade de trabalhar e 

ajudar outros jovens, crianças ou, até mesmo, adultos a inserirem-se numa sociedade e 

cultura que, muitas vezes, para eles se revela uma incógnita. Por outro lado, o trabalho 

voluntário contribui para a integração na sociedade de pessoas excluídas ou marginalizadas. O 

voluntariado está aberto a todos os que queiram participar, não existindo por isso, nenhum 

tipo de marginalização em relação aos que oferecem os seus serviços. Esta seria uma medida 

para acabar com estereótipos e estigmas negativos relativos a essas pessoas. Os jovens 

estudantes e trabalhadores teriam a possibilidade de desenvolver projectos e actividades 

socialmente úteis, de acordo com os seus interesses, capacidades e disponibilidade, de uma 

forma diligente, isenta e solidária. O apoio escolar e profissional seria um ponto fulcral, 

desenvolvido de forma a contribuir para uma maior e melhor aprendizagem mútua. Para além 

do sentido de utilidade social que poderiam dar à sua vida, os adolescentes poderiam ainda 

ver alargadas, reconhecidas e valorizadas as suas competências e as suas perspectivas de 

futuro. Embora os voluntários não esperem nada em troca, a verdade é que o trabalho de 

voluntariado pode vir a ser importante na carreira profissional assim como no mercado de 

trabalho. 

Argumento 2: 

Considerando que a participação dos jovens na política institucional tem sido insuficiente 

propomos a organização de um espaço nas autarquias em que os mesmos tenham a 

possibilidade de expor as suas ideias em público, assumir as suas responsabilidades, tomar 

decisões, debater, comunicar e gerir conflitos. No mundo global, as diversas esferas do nosso 

quotidiano pautam-se por um constante incentivo à aquisição de bens e serviços, tão 
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característico da sociedade capitalista de consumo em que vivemos. Actualmente, não se 

compra um produto só pela sua função mas por todo um conjunto de valores de diversas 

naturezas a que é associado. Por outro lado, água e energia são desperdiçadas, pois 

levianamente a ideia mais generalizada é a de que são recursos inesgotáveis, o que uma vez 

interiorizado compromete seriamente o nosso futuro e o das gerações vindouras. Nos dias de 

hoje, consumir é sinónimo de satisfação. Porém, o consumo irresponsável está a colocar o 

planeta em risco. Além de não trazer a felicidade prometida, o consumo desregrado e 

exagerado é uma utopia, podendo originar frustrações e conflitos sociais, como roubos e 

violência. Cabe ao jovem, enquanto personagem principal num futuro próximo, 

consciencializar o consumidor para que ele passe a fazer parte na construção de um planeta 

com melhor qualidade de vida e uma sociedade mais justa. Assim, a responsabilidade é, em 

ultima instância, a nossa responsabilidade perante a humanidade e por isto exige de nós uma 

nova noção de cidadania. A responsabilidade ecológica reivindica dos cidadãos, que 

assegurem a possibilidade de uma vida digna e saudável para os que, depois deles, habitarão 

a terra. 

 

 

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

 

1. Medida 1: Criação de associações de jovens para o apoio a imigrantes e a minorias étnicas 

com a participação activa e voluntária de estudantes e jovens trabalhadores.  

 

 

2. Medida 2: Criação de espaços, junto das autarquias, onde os jovens possam desenvolver e 

divulgar projectos de cariz social, nomeadamente sobre responsabilidade ecológica e 

consumo responsável, com o objectivo de sensibilizar a comunidade e levar o cidadão a ter 

uma participação activa contribuindo para uma sociedade melhor. 

 

 

3.       

 


