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Identificação da Escola: Instituto de Almalaguês
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

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

São os jovens de hoje os Homens de amanha! Como tal, há que apostar fortemente na sua
intervenção ao nível social, para que o seu contacto com a realidade do país e mundo propicie
a sua formação pessoal enquanto cidadãos. Adoptámos medidas que, quanto a nós são
prioritárias nesse âmbito.
Na primeira medida, consideramos que os protocolos referidos devem assentar na
articulação e congregação de esforços, baseados numa parceria entre as escolas e as
autarquias, fomentando a formação de uma consciência colectiva organizada dos problemas
sociais, contribuindo assim para a activação dos meios de resposta e até mesmo para a
optimização de recursos, face às problemáticas identificadas. Deste modo, pretende-se com
esses protocolos, que as parcerias abranjam todas as discusssões possíveis, tornando-se os
jovens elementos activos ao nível do poder local. Numa segunda fase, e prezando por uma
crescente coesão social, consideramos essencial centrar esforços no âmbito da solidariedade
social. Pretendemos com esta medida criar formas de convívio e interacção entre cidadãos
socialmente distanciados. Centramo-nos na questão dos portadores de deficiência e idosos,
aos quais a massa jovem é pouco sensível. Levando a cabo actividades de sensibilização e
convívio, diminuirá indubitavelmente este distanciamento social.
Por fim, e porque ser jovem é intervir activamente, apostamos de igual modo na questão do
voluntariado, mais concretamente no internacional. O Voluntariado Internacional é uma
forma de, conhecendo novas culturas, nos dar-mos a conhecer em prol de causas maiores.
Para se ser voluntário o requisito imprescindível é a força de vontade e o espírito de entrega,
determinação e solidariedade. Surge, porém como entrave a esta iniciativa, a questão dos
financiamentos. Consideramos que o Estado, na defesa da identidade nacional no mundo,
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deveria criar programas organizados de voluntariado, que lançassem os jovens portugueses
em missões de interesse comum, como as causas humanitárias.

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

1. -Criar protocolos entre as escolas e autarquias, possibilitando a participação em

Assembleias Municipais e reuniões de Executivo, por parte de dirigentes estudantis, ou
grupos organizados locais.

2. - Promover o intercâmbio entre jovens, idosos e portadores de deficiência, nomeadamente
com a dinamização de convívios e actividades a nível escolar e local, a fim de incentivar o
contacto, tomadas de consciência e sensibilização para a realidade social;

3. -Divulgação e apoio do estado ao Voluntariado Internacional, uma vez que se trata de uma
área pouco explorada pelos órgãos superiores, e cujos apoios se revelam bastante escassos e
insuficientes;

