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Os deputados do Círculo dos Açores apresentam à Assembleia da República as seguintes 

recomendações: 

 
 

1. Criação de fóruns da juventude na Internet, moderados por uma equipa de profissionais, que 
fornecessem informação simplificada acerca de programas de voluntariado e que 
promovessem o debate sobre questões de cidadania. 

2. Criação de uma rede de voluntariado inter-escolas para a realização de projectos nacionais e 
internacionais na resolução de problemas globais. 

3. Uma vez que o Estado concede a muitas pessoas o Rendimento Social de Inserção, parece-
nos de maior importância responsabilizar as pessoas que usufruem do mesmo. Pensamos 
que, em contra-partida do referido rendimento, poderiam ser criados programas em que essas 
pessoas realizassem trabalho comunitário em diferentes áreas, nomeadamente apoio a 
idosos, crianças ou doentes, desporto, limpeza das áreas florestais ou da orla costeira, 
respeitando sempre os princípios da solidariedade, da responsabilidade, da participação e da 
cooperação. As actividades desenvolvidas, além de serem de grande relevo para a 
comunidade, também permitiriam integrar estas pessoas na sociedade, muitas vezes 
excluídas e marginalizadas. Novamente é imprescindível a fiscalização do cumprimento do 
programa e, nos casos em que isso não aconteça, estabelecer penalizações. 

4. Criar Assembleias de Estudantes para alunos do Ensino Secundário, privilegiando o debate e 
apresentação de propostas sobre determinados temas relacionados com o Concelho/Região 
em que se insere, podendo participar livremente ou através de convite dirigentes autárquicos 
ou governamentais. Esta Assembleia funcionaria, ainda, como importante instrumento de 
auscultação, uma vez que consentiria pedidos de parecer por parte das entidades 
governamentais (ou outras) acerca de temas relacionados com a juventude. Além disso, este 
projecto potenciaria a presença periódica nas escolas de políticos ou representantes de 
órgãos de soberania, a fim de fomentar, nos jovens, o gosto pela participação cívica. 

 

 

Aprovado na Sessão Regional da Região Autónoma dos Açores realizada na Horta a 23 de Março de 2009 

 

 


