
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: Básica e Secundária de Velas 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O Governo Português deveria criar um instituto de jovens voluntários para ajudar os sem 

abrigo, com um programa de intercâmbio na UE. 

Com vista a levar os jovens a partilhar experiencias com nacionais e estrangeiros, ajudando os 

sem abrigo a nível material e emocional, respeitando qualquer etnia ou religião, 365 dias por 

ano, numa tentativa de os reintegrar socialmente (famílias, emprego, libertação de vícios) e 

criar o espírito de cooperação entre os jovens além fronteiras. 

Retirar totalmente as pessoas da rua de forma a promover a limpeza das cidades e a proteger 

beleza paisagística, visto que muitas destas pessoas habitam em condições precárias, no meio 

do lixo, nos becos das cidades ou em locais públicos como o metro ou as paragens de 

autocarros. 

 

 

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

 

1. Promover intercâmbios de Jovens ao estrangeiro de forma que estes partilhem 

experiências de vida e contactem com pessoas de culturas diferentes no âmbito de ajudar os 

sem abrigo/marginalizados. 

 

 

2. Criar em regiões centrais do país (dependendo do número de necessitados) infra-estruturas 

qualificadas para receber os sem abrigo, com saneamento básico, refeições e dormitórios.
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3. Criar uma secção dentro do instituto com grupos de jovens para limpeza das cidades 

essencialmente nas zonas onde habitam os sem abrigo. 

 


