
Identificação da Escola: Escola Profissional Prática Universal 

Círculo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição dos motivos: 

 Não é a ambição nem a busca de riqueza material ou notoriedade que os move… São 

empurrados pela vontade de ajudar, pela procura de riqueza emocional e pela certeza de 

poderem dar um contributo para a construção de um futuro diferente e melhor e, assim, fazer a 

diferença… São voluntários…  

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

desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras formas de 

intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins 

lucrativos por entidades públicas ou privadas. 

 O diálogo intercultural desempenha um papel crucial na contribuição para a paz, 

desenvolvimento humano e segurança mundial, promovendo ainda o pluralismo, reconhecendo 

e conservando a diversidade, fomentando a autonomia e a participação na sociedade do 

conhecimento. 

 Embora cada cultura deva possuir uma identidade própria, garantindo assim a 

prevalência da diversidade cultural necessária ao desenvolvimento sustentável dos povos, o 

contacto e interacção com outras culturas pode promover desentendimentos e conflitos, que 

apenas o diálogo conseguirá superar. 

 Falar de opinião pública é assunto apaixonante e controverso, uma vez que na sua 

base poderão estar as questões culturais e hábitos enraizados. 

 A feição mental de cada português é falar, não sobre o que, «o seu espírito lhe ditou», 

mas sobre o que no lar, na rua ou no escritório «ouviu dizer», e a sua feição psíquica 

manifesta-se por um forte contingente de crítico mania, quando não o esmaga o sentimento da 

paixão ou da generosidade”.  

 

Medidas propostas: 

1 – Não são abrangidas pela presente Lei as actuações que, embora desinteressadas, tenham 

um carácter isolado e esporádico ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade e 

de boa vizinhança. O voluntariado deveria ser abrangido pela Lei de modo a que haja mais 

respeito, colaboração e empenhamento por parte de todos na prática do Voluntariado, sendo 

possível um incentivo monetário ou não monetário de modo a que os jovens pratiquem mais 

voluntariado. 

 



2 - Face ao actual contexto de globalização, é cada vez mais necessário e urgente que as 

sociedades e culturas vivam um clima de entendimento e respeito mútuo, possível apenas 

através do conhecimento e do diálogo com o Outro. Só assim será possível manter a paz e a 

harmonia mundiais. Nos nossos dias torna-se cada vez mais necessário um convívio saudável 

entre todos, nomeadamente dos jovens uns com os outros pois são eles o nosso futuro. Assim 

pretendemos o incentivo ao diálogo, ao relacionamento entre diferentes culturas e sociedades 

acessíveis a todos e não apenas às pessoas com mais posses monetárias. 

 

3 - A opinião pública está assim ligada a um fenómeno social que poderá ou não ter carácter 

político; é mais que a simples soma das opiniões; é influenciada pelo sistema social de um 

país, de uma comunidade, bem como pelos veículos de comunicação massiva; não deveria 

ser confundida com a vontade popular, pois esta relaciona - se com os sentimentos individuais 

mais profundos. Não é estática é dinâmica. A opinião pública deveria ser tomada como algo 

de extrema importância pois são as opiniões de todos as que mais contam e a dos jovens 

devem ser vistas com toda a minúcia pois são eles o futuro, o nosso amanhã. 

 


