5ª S ES SÃO ORDINÁRIA
14/09/2018
RE COME NDAÇÃO
APROVADA P OR
MAIORIA

RECOMENDAÇÃO
Bolsa de Voluntariado de Promoção da Cidadania
Considerando que:
1 – Os residentes e pessoas que passam a maior parte do seu dia na freguesia
da Penha de França, têm vindo cada vez mais a promover e participar em
intervenções pessoais e coletivas de Cidadania Ativa;
2 – Muitas entidades dos vários sectores económicos e sociais têm aumentado
a sensibilidade à participação dos seus colaboradores em ações de
solidariedade social e cidadania;
3 – Na freguesia da Penha de França existem já vários grupos de voluntários
que surgiram de forma espontânea ou foram promovidos por associações com
o objetivo de apoiar a melhoria de vida nos seus territórios;
4 – A própria Junta de Freguesia da Penha de França, em mandatos anteriores
já promoveu um Grupo de Voluntariado com preocupações ambientais,
promovido pelo saudoso José Castelo Branco, membro da então Junta de
Freguesia;
5 – A promoção do aprofundamento de dinâmicas interpessoais e intra e
intercomunitárias fortalece não só o tecido social da freguesia, mas também
intensifica a participação cívica e robustece as fundações do espírito
democrático local.
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6 – A criação de uma Bolsa de Voluntários permitirá uma cada vez maior
integração social na freguesia, bem como permitirá aplacar problemas da
freguesia aos quais a Junta de Freguesia possa não conseguir dar resposta
(por escassez de recursos ou por caírem fora da sua área de competências
diretas);
7 – Uma Bolsa de Voluntários permitirá lançar luz sobre problemas estruturais
da freguesia que antes talvez não fossem tão visíveis e promover a sua
resolução.
Assim, propõe-se à Assembleia de Freguesia da Penha de França, na sua
5ª Sessão Ordinária de 14 de setembro de 2018, que recomende ao
Executivo da Junta que:
1 – Promova e apoie as iniciativas de voluntariado nas várias áreas de
intervenção em benefício da população e do território da freguesia;
2 – Fomente a divulgação e articulação dos vários grupos de voluntariado já
existente com o objetivo de potenciar as respostas e aumentar os benefícios da
participação e intervenção;
3 – Promova a criação de um Grupo de Voluntariado de Promoção da
Cidadania que possa abarcar áreas de intervenção e de apoio que ainda
estejam a descoberto.
Lisboa, 14 de setembro de 2018,
Pelos eleitos do Partido Socialista,
José Ferreira
O eleito pelo Pessoas-Animais-Natureza,

Filipe Pimentel Rações
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SUBSCRITO POR:
Pelos eleitos do Partido Social Democrata

Afonso Pereira Costa

VOTAÇÃO
Votos a favor: PS, PSD, BE, CDS/PP e PAN;
Abstenção: PCP;
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