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: ESPRODOURO- Escola Profissional do Alto Douro
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

O Voluntariado assume cada vez mais importância na nossa sociedade, na consciência cívica e
espírito solidário, na promoção de comportamentos e atitudes de cidadania.
Estimular os jovens para a participação cívica em projectos sociais, ambientais e do domínio
do património histórico e cultural torna-se imperativo, numa sociedade cada vez mais "fria" e
materialista.
A realidade parece apontar para a necessidade de promover mais e melhor o voluntariado, a
qual passa, em nosso entender, por um maior reconhecimento social da importância do
trabalho voluntário, traduzida na concessão de vantagens não-materiais, mas susceptíveis de
se constituírem em estimulo para a adesão dos jovens.
A criação de associações juvenis, criadas e sustentadas no meio da comunidade, é
fundamental para a defesa, valorização e divulgação do património cultural, natural,
ambiental e familiar. Esta poderá ser a forma mais eficaz de preservarmos o nosso legado.
Os jovens portugueses passam grande parte do seu tempo à frente de um monitor de
computador, sobretudo ligados à Internet. Tendo consciência deste facto, nós propomos
servirmo-nos desta tecnologia para levar até eles a consciência cívica. A criação do fórum tem
o intuito de despertar consciências, o espírito crítico e a iniciativa.

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 de um Clube de Voluntariado nas Escolas. As instituições escolares deverão

disponibilizar uma tarde para que os alunos possam prestar serviços de voluntariado em
vários domínios, nomeadamente cívico, acção social, saúde, educação e ciência e cultura. A
sociedade deverá valorizar estas atitudes cívicas e responsáveis, esquecendo o rótulo de
"geração rasca" dando-lhes oportunidades aquando da sua entrada no mercado de trabalho.

2. Organização de associações juvenis locais, para a preservação do património
arquitectónico/cultural e dinamização turistica. Essas associações encarregar-se-iam da
limpeza, reparação/conservação de aldeias típicas da sua região, bem como da organização
de feiras temáticas relativas à gastronomia e artes tradicionais.

3. Criação de um fórum de voluntariado, denominado de "Pensar global, agir local", onde os
cibernautas debatem ideias, experiências e propostas relativas à melhor forma de ajudar a
sua comunidade.

