
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 Sec/3 Prof. Dr. Flávio Resende 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Necessidade de incentivar o Voluntariado, já que este é um aspecto fundamental na 

sociedade, visto que os voluntários apesar de serem determinantes socialmente, não são 

verdadeiramente reconhecidos. 

O voluntariado está ao serviço das pessoas, das famílias e das comunidades, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida e do bem estar das populações. 

É um conjunto de acções de interesse social e comunitário, realizadas de forma 

desinteressada. Pode ser feito através de projectos e programas. É uma decisão livre e 

voluntária apoiada em motivações e opções pessoais e assegura serviços de grande 

importância como, por exemplo, os bombeiros. 

Certas organizações de voluntariado têm um grande impacto para milhares de pessoas como 

o caso do Banco Alimentar. 

Há bons exemplos de instituições locais como: 

– Banco de voluntariado do nosso município assim como associações de solidariedade 

social de algumas freguesias. 

Há população idosa que se não fossem tais instituições sofreriam de abandono e não teriam 

acesso a cuidados e serviços básicos. 

O voluntariado promove o civismo, o trabalho em equipa, a cooperação, a solidariedade e a 

consciencialização da realidade social. Ao conviver lado a lado com os problemas sociais do 

ambiente em que vivemos, torna-nos mais sensíveis e críticos. 

O voluntário tem direito a ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve com acreditação e 

certificação.  

A escassez de voluntários deve-se a não usufruírem de qualquer benefício, a não ser pessoal.  
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As empresas não facilitam as práticas do voluntariado pois não obtêm qualquer retorno.  

O Voluntariado deverá ser valorizado como um acto de cidadania funcional para a valorização 

do ser humano, portanto quem o pratique regularmente, dentro de parâmetros definidos 

pela lei, deverá ter facilidade de promoção no local de trabalho. 

O poder político não tem possibilidade, nem capacidade para conhecer todos os casos de 

exclusão social que ocorrem ao nível de freguesias/aldeias. Caberá ao poder local essa 

responsabilidade. 

Há falta de instituições nas freguesias capazes de um diagnóstico fiável; 

A população está pouco sensibilizada para a integração das “novas” pessoas na sociedade. 

Necessidade de despertar as consciências para a responsabilidade social de todos nós, com 

vista à integração dos grupos de excluídos na sociedade através de apoios do município e 

envolvimento dos múltiplos sectores da sociedade. 

Não nos esqueçamos que milhares de voluntários lutam todos os dias para que pessoas 

desfavorecidas ou excluídas possam ser ajudadas e fazer com que tais situações sejam cada 

vez mais raras.      

 

 

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

 

1. Reconhecimento do voluntariado através de um cartão onde ficariam registadas as 

actividades realizadas no âmbito do voluntariado, por meio de créditos. Tais créditos 

poderiam ser contabilizados e facilitariam o acesso ao ensino superior, em determinados 

cursos e facilitariam a progressão na carreira.  

 

 

2. Atribuição de benefícios fiscais para a empresas que tivessem voluntários nos seus quadros, 

dando possibilidade às empresas de os dispensarem os seus trabalhadores para efectuarem 

trabalho voluntário.      

 

 

3. Criação de observatórios /instituições sociais nas freguesias, com objectivo de efectuar o 
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levantamento de casos de desintegração social/ exclusão que permitam integração dos mais 

desprotegidos e abandonados.      

 


