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 Secundária c/ 3ºCiclo de Romeu Correia
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

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

Os jovens são o futuro.
Reconhecê-lo é fundamental e constitui um passo importante para, com a sua educação e
formação, tornar o mundo um local melhor, mais justo e mais igualitário.
A vida em sociedade deve pautar-se por princípios e acções que valorizem as relações
interpessoais e intervenção activa de todos os membros que a compõem. Os jovens pela sua
atitude dinâmica e por vezes visionária, possuem uma capacidade para problematizar e
encontrar soluções. Podem e devem, pois, assumir um papel de destaque no que respeita às
acções que conduzam a importantes transformações sociais, culturais e políticas.
As medidas propostas representam não apenas as ideias sobre temas de interesse particular
dos jovens mas, também a tomada de consciência dos problemas e da participação cívica que
devem assumir, em nome da responsabilidade social que lhes é conferida.
Assim a criação de Eco-pontos e projectos de voluntariado previstos nas medidas propostas
possibilitam a aquisição de novas experiências e conhecimentos, potenciando as qualidades e
capacidades dos jovens enquanto indivíduos inseridos numa comunidade, que pode e deve
aproveitar esta vontade de participação cívica, por eles demonstrada.
A reciclagem, tema debatido tantas vezes e com as conhecidas vantagens é assumida aqui
não apenas como um fim em si mesmo mas também como o inicío de um processo de
participação que estende os seus benefícios, pelo voluntariado proposto, às instituições que
reconhecidamente promovem actividades de apoio e solidariedade social. Reciclagem com "
destino" é o que se propõe sabendo que o acto de reciclar é por si um acto voluntário que
requer tanta consciência cívica, como a do acto de ser solidário.
Os alunos das escolas portuguesas têm o dever de contribuir para que Potugal alcance uma
elevada taxa de reciclagem pelo que a sua participação no projecto com a consequente
sensibilização das famílias poderá tornar a separação de lixo um gesto de dia-a-dia. Assim a
escola e os jovens assumirão o verdadeiro papel de actores da mudança no sentido de um
mundo mais equilíbrado justo e azul…
Mundo do qual não querem apenas usufruír isoladamente mas partilha-lo e dá-lo a conhecer
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aos outros. O projecto de voluntariado cultural é o paradigma dessa atitude ecológica que
implica partilha de recursos naturais, respeito pela natureza e pelo património e capacidade de
sensibilizar para os valores ecológicos.
As medidas constituem uma oportunidade para os jovens se fazerem ouvir e aprenderem
continuadamente com os outros, tornando-se mais atentos às injustiças e aos erros e
conscientes do valor e possibilidade de, pelas suas ideias e atitude,fazerem a diferença que
sempre caracterizou e inspirou a juventude.

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

1. Criação de um programa de formação que permita aos jovens promover acções e projectos
de esclarecimento e consciencialização das populações sobre temas actuais e de interesse
comunitário como por exemplo a criação de um clube ambientalista/blogger,para discussão da
questão ambiental em toda a comunidade escolar.

2. Promoção de uma iniciativa que permita a grupos de jovens do mesmo concelho se
organize, com apoio da autarquia local e participe em projectos de voluntariado cultural com
especial incidência na recepção e acompanhamento de visitantes (grupos escolares,idosos e
jovens ),do e fora do concelho, informando-os sobre os principais pontos de interesse cultural,
acessibilidades, simples curiosidades e inclusivé acompanhamento de eventos realizados no
concelho.

3. Criação de Eco-pontos em todas as escolas com programa de reciclagem desenvolvido
com parcerias estabelecidas de modo a que o produto da recolha possa ser transformado em
equipamentos e/ou contrapartidas para instituições de solidariedade e apoio social.Estas
instituições, devidamente protocoladas pela escola, poderiam acolher em programas de
voluntariado grupos de jovens devidamente formados e constituidos nos termos da medida 1
acima apresentada

