
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/3ºciclo Fontes pereira de Melo 

Circulo: Distrito do Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

  Enquanto jovens preocupados com o nosso futuro , discutimos sobre os problemas que mais 

afectam o Ambiente. Tivemos em consideração problemas como: a poluição ambiental, o uso 

excessivo dos recursos naturais, o desgaste dos solos, a destruição de habitats naturais, a 

destruição das florestas que conduz à consequente perda de diversidade biológica, à redução 

da qualidade do ar devido ao aumento da quantidade de gases poluentes na atmosfera; à 

redução dos níveis de oxigénio, essencial para a vida dos seres aeróbios. Tudo isto tem um 

intenso impacto na biosfera levando à extinção de várias espécies nomeadamente a humana.   

Face a estas questões ecológicas consideramos que os jovens têm o papel e o dever de propor 

e  incentivar a política dos 5 R(s) ou seja, incentivar à Reciclagem, Redução, Reutilização, 

Responsabilização e Respeito pelos materiais usados no nosso dia-a-dia, e incrementar a 

plantação de árvores de modo a tornar o ar mais saudável. Simples atitudes como estas 

requerem um esforço de sensibilização dos cidadãos para a necessidade de reflorestação do 

planeta e para práticas de reciclagem. Daí parece-nos ser necessário fomentar projectos de 

sensibilização logo no 1º ciclo de ensino básico, promover actividades como o recurso às 

novas tecnologias para incentivar o debate pelos jovens de tais problemas assim como 

publicitar a necessidade urgente da reflorestação.  Essa sensibilização, deve ser intensificada 

em cada região / cidade / vila / aldeia do nosso país e do mundo, através de todos os meios 

de comunicação social, a partir de sessões de esclarecimento, debates públicos, distribuição 

de panfletos que apelem à reciclagem, afixação de cartazes em locais estratégicos, programas 

dedicados ao Ambiente quer nos meios de comunicação social, quer, por meio de palestras, 

nas escolas, faculdades, empresas, bibliotecas, centros culturais, casas da juventude, 

auditórios municipais e outros locais públicos bem como na internet.  

    A participação cívica dos jovens é importante para que estes se tornem cada vez mais 

responsáveis, dinâmicos e se desenvolvam harmoniosamente, interagindo com a sociedade. 

Poucos são os jovens que participam em acções de voluntariado, essenciais para desenvolver 

o sentido de responsabilidade e de tolerância face á diferença.Cabe à família, à escola, ao 

poder político desenvolver meios para educar os jovens para a cidadania. O poder político 

nomeadamente autárquico, poderá fomentar e apoiar o associativismo, o voluntariado a nível 

local.Os jovens podem participar como voluntários ajudando os mais carenciados em 
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instituições, na distribuição de alimentos, de modo a combater o problema do aumento da 

pobreza na nossa sociedade. Os jovens podem contribuir com trabalho de voluntariado em 

associações que tenham como função apoiar idosos e ajudar a combater a sua solidão.Na 

sociedade actual constatamos o envelhecimento da população e o flagelo da 

solidão/isolamento em que vivem muitos idosos nas grandes cidades . São necessárias 

actividades de voluntariado juvenil que ajudem o idoso no seu quotidiano, e na ocupação dos 

tempos livres.Por vezes os jovens embora tenham vontade não sabem como fazer para 

participar nessas acções daí a necessidade de se criar "bancos de voluntariado". 

Recomendamos  as seguintes medidas:  

 

 

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

 

1. Incentivar e sensibilizar a política dos 5 R (s) ou seja, incentivar a Reciclagem, Redução, 

Reutilização, Responsabilização e Respeito pelos materiais usados no dia-a-dia e incrementar 

actividades de Reflorestação do Planeta, a iniciar logo a nível do 1º ciclo escolar envolvendo 

os jovens em planos a nível nacional e mundial, recorrendo às novas tecnologias, usando 

blogues e sites que publicitem a necessidade urgente e os benefícios da aplicação destas 

acções.      

 

 

2. Criar a nível das Juntas de Freguesia “Bancos de Voluntariado “ em que os jovens se 

inscrevam para colaborar com associações, instituições que promovam actividades diversas a 

nível do apoio aos idosos, que vivem sozinhos em acções como ir ao médico, na ocupação do 

seu tempo livre, por exemplo dando-lhes formação a nível da informática e com actividades 

sócio-culturais, contribuindo assim para combater a solidão dos idosos e promover a relação 

entre gerações.       

 

 

3. Para combater a pobreza e a fome o governo deveria criar instituições e legislação que 

promovesse a distribuição e canalização dos produtos excedentários nas superfícies 

comerciais e nas empresas, pelas pessoas carenciadas. Instituições estas que poderão usar o 

trabalho voluntário dos jovens na recolha e distribuição dos alimentos e bens necessários 
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pelas famílias carenciadas. De modo a incentivar uma atitude de solidariedade nos jovens 

estas instituições juntamente com as escolas poderiam criar uma actividade de recolha de 

alimentos não perecíveis pelas turmas.      

 


