
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 Profissional da Mealhada 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Sendo a Participação Cívica dos Jovens o tema proposto pelo Programa “ Parlamento dos 

Jovens ”, foi nossa intenção desenvolver medidas que sensibilizem e potenciem a participação 

dos jovens para a construção de um mundo melhor e mais solidário.  

Para a construção desse mundo é necessário desenvolver acções de interesse social e 

comunitário de forma desinteressada, sendo importante fomentar e sensibilizar os jovens 

para espírito de voluntariado, pelo que uma das medidas que adoptamos é a criação de um 

Centro de Apoio ao Voluntariado, eventualmente inserido na disciplina de Área de Projecto e 

que resulte de parcerias entre as Escolas, Autarquias, Organizações Não Governamentais, 

Instituições e Associações. 

Esse centro será um espaço adaptado a qualquer cidadão disponibilizando hardware e 

software específico para utilizadores com necessidades especiais. Centralizará a informação 

sobre o voluntariado, como projectos, candidaturas, perfis e material informativo. Esta 

unidade irá promover campanhas de sensibilização que englobam a realização de sessões de 

debate, conferências, acções de divulgação do trabalho voluntário na escola e colaboração 

directa de alunos da escola com instituições ligadas ao voluntariado. 

Gostaríamos de salientar que este centro procurará sensibilizar a comunidade escolar para 

áreas pouco trabalhadas, mas que  se revestem de enorme importância, como o «Comércio 

Justo» e o Apoio a Idosos. 

Dado a complementaridade dos temas sugeridos para abordar optámos por elaborar um 

projecto aglutinador promovendo a participação cívica como um todo. 

 

 

Assim, reconhecemos que se deve inverter o discurso e a confusão que se estabelece entre 

politica e partidarismo subjacente ao desinteresse dos jovens pela política, reforçando a ideia 

que “tudo” é um acto político, pelo que as medidas abordadas no nosso projecto, como a 

campanha de dinamização do espírito de solidariedade são um acto político que obriga à 
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reformulação de atitudes e à participação na vida pública. Para desenvolver este espírito de 

cidadania e de participação política podemos recomendar a criação de associações que 

promovam o debate e a reflexão sobre temas actuais. 

A Europa é hoje um espaço mais multicultural, de fortes migrações, onde o processo de 

aculturação e socialização é mais intenso, tornando-se urgente o diálogo e o intercâmbio 

entre diferentes culturas. Assumimos que a escola deve ter um papel importante nesta 

aproximação porque, a língua e as diferenças culturais são dificuldades e barreiras vividas 

pelos jovens imigrantes que dificultam a sua realização pessoal, por exemplo ao nível 

académico/escolar e profissional. 

Assim, o nosso projecto de recomendação visa também a implementação de um mediador 

intercultural nas escolas do nosso país que irá ajudar os jovens imigrantes.  

O mediador pode ser um voluntário ou contratado, que eventualmente poderá contar com a 

colaboração de jovens, voluntários, preferencialmente oriundos do mesmo espaço geográfico 

e/ ou linguístico, já integrados na sociedade, sendo referenciados pelo Centro de Apoio ao 

Voluntariado da Escola. 

Este mediador actuará na integração no ensino e na nossa cultura, promovendo o diálogo 

intercultural. 

O âmbito de aplicação das medidas propostas poderá ser perspectivado quer em regime de 

voluntariad     

 

 

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

 

1. 1. Criação de um Centro de Apoio ao Voluntariado nas Escolas que estimule o 

desenvolvimento do espírito e práticas do voluntariado jovem, reconhecendo a sua utilidade 

social. 

 

 

2. 2. Implementar nas escolas um mediador intercultural que apoie os jovens vindos de 

outros países. 
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3. 3. Apostar na sensibilização dos jovens para a vida política, interiorizando que o acto 

político pode ser qualquer intervenção cívica que promova a resolução de questões de 

interesse público das quais depende o seu futuro 

 


