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 de Vouzela
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

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

Perante o desafio que se coloca aos jovens para participarem mais activamente na sociedade
em que se inserem, e de o fazerem com um sentido de responsabilidade cívica, nós
escolhemos o tema do voluntariado e da solidariedade para com um dos grupos sociais mais
frágeis no nosso país: os idosos.
Preocupa-nos a indiferença com que a nossa sociedade trata hoje os mais velhos, aqueles que
já não são produtivos (mas que já foram no passado). Preocupa-nos a pouca importância que
os idosos parecem ter para os políticos nacionais e para os agentes económicos em geral.
Preocupa-nos a falta de afecto que muitos deles sentem no seio das próprias famílias. Por
isso, a nossa medida de acção cívica no Parlamento dos Jovens vai ao encontro de um dos
grupos mais esquecido das sociedades consumistas e egoístas de hoje: os velhos.

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

1. Assim, propomos que os jovens, para além dos escuteiros, dos grupos das paróquias e das

associações juvenis que já existem, se mobilizem muito mais para apoiar a terceira idade. Se
mobilizem como? Primeiro, pela consciencialização de que os mais velhos precisam e, além
do mais, merecem ser bem tratados pela sociedade. Nas Escolas, não se fala muito dos
idosos… quase não se fala. Achamos que deve ser na Escola que estas acções devem ser
iniciadas. Solicitamos o debate de ideias para encontrar medidas de apoio aos idosos,
sobretudo aqueles que se encontram sem família ou que foram rejeitados por esta. Pedimos
aos políticos, às empresas, a todos os organismos sociais que dêem o seu contributo para se
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encontrarem soluções para os casos de exclusão em que vivem muitos idosos.

2. Propomos que sejam revistas e melhoradas as políticas sociais destinadas à terceira idade.
Parecem-nos insuficientes aquelas que existem, nomeadamente pelo escasso apoio
económico que o Estado garante aos idosos, sobretudo aos mais desfavorecidos.
Pretendemos levar a cabo acções de sensibilização, não só dos decisores políticos, mas da
sociedade em geral, para que sejam criados mais e melhores complementos de reforma, mais
e melhores instituições de solidariedade social, mais e melhores cuidados de saúde no serviço
nacional de saúde para os mais velhos.

3. E finalmente, propomo-nos ser nós, jovens, a iniciar esta mudança social de mentalidades,
desenvolvendo acções de voluntariado junto das instituições existentes ou criando, nós
próprios, outras; solicitando apoios das empresas, das autarquias, da segurança social, e da
população em geral

