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 EB2,3/S Miguel Torga - Sabrosa
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

Nos dias de hoje é visível que os valores que outrora eram tomadas em conta como a
vontade de ajudar o próximo, a humildade e o altruísmo são cada vez mais escassos. Visto
que cada vez mais estamos na presença de uma sociedade egocêntrica é necessário incutir
nos jovens um espírito de entreajuda.
Para tal, é importante a criação de instituições de voluntariado incentivando á
solidariedade a fim de criar responsabilidade social, que permita um correcto diálogo entre
culturas, de forma a acabar com problemas sociais como o xenofobismo e o racismo. Daqui
resultam frustrações que impedem a realização pessoal.
Outro problema que a sociedade enfrenta está relacionada com a questão ambiental,
onde apesar de cada vez mais existirem campanhas de sensibilização, a juventude deixa o
consumo sustentável a que tanto se apela, de parte, colocando as suas necessidades num
patamar superior. Exemplo disso é o facto de os jovens preferirem possuir vários telemóveis,
em vez de investir em matérias para a vida académica.
Visto que a tecnologia ocupa um lugar central no quotidiano dos jovens, este fica
menos disponível para pensar e formular a sua opinião em relação a temas actuais como é o
caso da política e com os problemas que os rodeiam.
Para que esta situação não se prolongue pelas gerações futuras é necessário
implementar medidas.

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

1. •

Criação de um partido jovem com permissão para uma participação activa no
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parlamento, a fim de defender a opinião jovem, sobre todos os assuntos abordados no
parlamento. (relativamente à opinião pública/política);

2. •

Promover em termos programáticos, acções de solidariedade/ voluntariado, nas

escolas, com intuito de incutir nos jovens o espírito de entreajuda/ cooperação com pessoas
carenciadas, com vista à obtenção e distribuição de bens.

3. •

Criar uma associação nacional que promova o contacto entre os jovens, idosos e

também todo o tipo de pessoas necessitadas. (referente ao voluntariado/inter-culturalismo);

