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: Profissional do Alto Minho Interior - Delegação de Melgaço
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Apesar de, em Portugal, existir voluntariado para todo o tipo de causas, nunca é demais
sermos mais alguns para ajudar, pois as vilas e freguesias mais recônditas do país ressentemse da escassez deste tipo de associações.
Tendo em conta as limitações do sistema educativo português, os jovens têm de obter por
parte dos agentes políticos, mais, melhores, variadas e plurais respostas, as quais possam
fornecer à juventude portuguesa os instrumentos necessários para a sua intervenção social,
cívica e activa na cada vez mais exigente sociedade dos nossos dias. Essas respostas devem,
ainda, ser integradoras, de forma a poder proporcionar aos jovens novas oportunidades de
formação e de actuação na e em sociedade. Desta forma, assume-se como cada vez mais
relevante, para a formação dos jovens (e também ao longo da vida), a educação extra-escolar.
A educação extra-escolar é, nos dias de hoje, não só em Portugal, como em toda a Europa,
uma realidade à qual não nos devemos alhear. Na verdade, a educação extra-escolar, nas suas
mais diversas formas – associativismo, voluntariado, etc. – Assume, hoje um papel
fundamental no desenvolvimento pleno e integrado dos jovens portugueses, a par do sistema
educativo. Neste sentido, a nosso ver, com o apoio dos jovens, tal como já acontece nas
grandes cidades, devem ser criadas e recuperadas (por exemplo, escolas primárias
desactivadas), nos meios rurais, infra-estruturas para acolher pessoas de todas as idades,
principalmente idosos, pois é a faixa etária mais desfavorecida da população portuguesa,
existem ATLs para os jovens, lares de idosos que são verdadeiros depósitos, mas não existem
associações que valorizem e façam os idosos sentir-se valorizados.
Nessas dependências, os voluntários poderiam ainda receber pessoas com várias deficiências,
bem como jovens problemáticos, seriam associações “abertas” a todos, com variadíssimas
actividades. Desta forma, os idosos sentir-se-iam mais úteis, acompanhando os jovens e
transmitindo-lhes os seus conhecimentos e a sua cultura. Neste sentido, as tradições culturais
num país tão diversificado não pereceriam. Os jovens, recebidos nestas associações, seriam
sensibilizados para a crescente necessidade de ajudar os outros numa sociedade cada vez
mais egoísta, bem como consciencializados dos riscos que correm ao fazer o que não devem.
Estes jovens, juntamente com os voluntariados, cuidariam das pessoas menos capazes que
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frequentassem estes centros e, deste modo, adquiriam a noção da importância da Vida.
No entanto, para que este projecto se torne concretizável é necessário, por parte do poder
político, incentivo e reconhecimento destes jovens que tanto fazem pela nossa sociedade, por
exemplo, através da criação de um certificado que reconheça o estatuto do Animador Jovem
Voluntário e descontos em transportes, não só em Portugal, mas no resto da Europa,
incentivando, deste modo, a mobilidade do Jovem Voluntário.

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

1. Implementar, nos meios rurais, associações abertas a todos, privilegiando os mais idosos,

auxiliando indivíduos com deficiências várias, valorizando as capacidades de jovens
problemáticos, previligiando, deste modo,as relações entre gerações

2. Promover o reconhecimento dos jovens voluntários

3.

