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: Secundária c/3ºCiclo de Madeira Torres - Torres Vedras
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

A cidadania é um tema extremamente amplo. Apresentar uma boa cidadania no meio social
em que vivemos e estamos integrados passa pela execução dos interesses, direitos e deveres
de cidadão, assim como o contributo pessoal para com a sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento social e económico do país. Numa época que pressiona cada vez mais os
jovens a tomar parte e ter êxito nos estudos e na vida profissional, é importante fomentar e
reconhecer o trabalho voluntário. Verdade será dizer que nos tempos de hoje, os jovens
portugueses carecem de informação e divulgação de actividades relacionadas com o trabalho
voluntário… É necessário a criação de uma fundação que apele e estimule a actividade de
voluntariado, tomando medidas como aumentar a propaganda de actividade de voluntariado;
gerir e organizar as actividades propostas aos cidadãos conforme a região do país; aumentar a
quantidade de projectos de cariz voluntário que ajudem a sociedade; atribuir benefícios (por
exemplo, fiscais) aos indivíduos que se voluntariem e apelar ao voluntariado dos jovens (um
voluntariado que não necessite de formação profissional), contribuindo para a sua formação
social. Desde sempre existiram organizações nas quais a intervenção dos jovens foi de
extrema importância, como nas escolas e nos projectos de algumas entidades, cujo objectivo
se destina a afectar os jovens de alguma forma. A participação dos jovens nestas organizações
deve ser cada vez mais fomentada e possibilitada, proporcionando-lhes a oportunidade de
serem parte central do que aqui se decide, podendo criar medidas e estando sempre
informados de modo a melhorar as escolas onde estudam todos os dias, tornando-os uma
parte decisiva na tomada de decisões que afectam o seu percurso para a vida adulta.

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.

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

1. Criação de uma organização governamental, específica para o trabalho social voluntário,

que apele e estimule o voluntariado, tomando medidas como reforçar a divulgação de
actividade que levem a uma maior participação dos jovens na sociedade; gerir e organizar as
actividades propostas aos cidadãos conforme a região do país; aumentar a quantidade de
projectos de cariz voluntário que ajudem a sociedade; atribuir benefícios (por exemplo,
fiscais) aos indivíduos que se voluntariem e apelar ao voluntariado dos jovens (um
voluntariado que não necessite de formação profissional), contribuindo para a sua formação
social.

2. Reforço das funções exercidas pelos alunos nos órgãos de gestão de escolas, sendo os
alunos, neste caso, parte central do que aqui se decide, podendo criar medidas e estando
sempre informados de modo a melhorar as escolas onde estudam todos os dias; tornando-os
parte decisiva na tomada de decisões que afectam o seu percurso para a vida adulta

3. Incorporação de representantes de jovens (como associações de estudantes) nas câmaras
municipais e sistematização de encontros entre a Associação Nacional de Associações de
Estudantes e o/a Ministro/a da Educação, de modo a aproximar as decisões desse Ministério
das necessidades dos estudantes.

