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 Secundária José Loureiro Botas
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

“Quem quer que sejamos e onde quer que nos encontremos, tenhamos consciência disso ou
não, ao passarmos por este mundo, deixamos um rasto atrás de nós. Outros o verão, e
poderão segui-lo. Pode ser um rasto que os conduza para o bem ou que os faça extraviar-se.
Depende de nós. Podemos marcá-lo bem à vista nas árvores para que eles o vejam, ou
podemos apenas deixar pegadas sem darmos por isso (…). Em qualquer dos casos, vale a pena
lembrar que deixamos sempre vestígios de alguma espécie e que, por conseguinte, se
dirigirmos os nossos passos na boa direcção, podemos levar os outros também a seguirem na
boa direcção. A nossa pista está assinalada por aquilo que fazemos, por aquilo que dizemos
ou por aquilo que escrevemos. Aquilo que fizemos de bom, transforma-se em marcos
permanentemente seguidos (…)”. (Discurso de Baden-Powell, fundador do movimento
Escutista no Mundo)
Como jovens atentos, cidadãos responsáveis, preocupados com o estado do meio ambiente
que nos rodeia e da sociedade que cultivamos, o tema “Participação cívica dos jovens” desde
logo nos despertou a atenção.
Numa sociedade onde as preocupações com o ambiente, apesar de terem crescido nos
últimos anos, continuam a ser diminutas assistindo-se a um constante desperdício da maior
parte dos objectos que facilmente são reutilizados ou reciclados, onde as instituições de apoio
social gritam por ajuda e esta tarda em chegar, onde aqueles que provêm de culturas
diferentes continuam a ser discriminados em vez de serem vistos como uma fonte de mais e
enriquecedores conhecimentos, propomos as seguintes medidas:

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. Criação do Projecto de base ambiental – Ponto “Embrulhão” – a ser colocado, nas épocas

de maior consumo (Natal, Ano Novo e Páscoa, principalmente) nas quais, todos os anos, são
desperdiçadas enormes quantidades de sacos, papel de embrulho e outros materiais
recicláveis. O ponto “Embrulhão” serviria como ponto de recolha de todos esses materiais,
distribuídos em superfícies comerciais a nível nacional, que seriam posteriormente
reutilizados ou reciclados, para um menor desperdício com o objectivo de diminuir o abate de
árvores, protegendo assim o meio ambiente.

2. Criação/extensão de PDI's (Programas de Dialogo Intercultural) a um maior numero de
pessoas através dos vários meios de comunicação (internet, rádio, televisão, jornais,
magazines, etc.), que fomentem a troca de experiências, conhecimentos (em várias áreas)
para um melhor entendimento, para uma melhor aceitação e para que as pessoas de outras
raças que cheguem ao nosso país possam também elas sentir-se acolhidas e realizadas
pessoalmente.

3. Criação do PAJOPAS – PROGRAMA DE ALERTA AOS JOVENS PARA OS PROBLEMAS
AMBIENTAIS E SOCIAIS.
Semelhante a outros programas, apesar de direccionados para outras vertentes, já criados a
nível nacional, o PAJOPAS apresenta-se como um projecto que visa aproximar os jovens às
comunidades que mais necessitam de ajuda, sejam estas na zona de residência/zona escolar,
ou não, promover o contacto entre associações de solidariedade e os jovens, aplicando-se
também a nível ambiental, promovendo a melhoria da qualidade de vida ambiental,
procurando sensibilizar a população para a constante degradação do meio ambiente.
O PAJOPAS deverá assentar nos seguintes princípios:
•
Garantir que qualquer aluno, desde que devidamente autorizado, possa fazer parte
do projecto
•

Fomentar a consciência ambiental e social de gerações vindouras

