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Identificação da Escola: Instituto de Almalaguês
Circulo: Coimbra
Sessão: Distrital

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

De modo a combater a abstenção, que tem sido um problema constante nas várias eleições,
ao longo do tempo, propomos a atribuição de benefícios fiscais às autarquias que obtiverem a
menor percentagem de abstenção. O uso desses fundos deve ser decidido na Assembleia
Municipal e os munícipes devem ter conhecimento da sua aplicação, ou seja se é na vertente
social, se é na vertente cultural, por exemplo. Desta forma o nível de absentismo diminuirá e
todos terão a noção de que estão a contribuir para uma melhor qualidade de vida no seu
concelho.
Defendemos a criação de uma "Assembleia dos Jovens", onde estes poderão discutir as suas
ideias e interesses de forma organizada, podendo posteriormente apresentar medidas
sujeitas a votação na sua Junta de Freguesia. Esta medida serve para combater o afastamento
dos jovens em relação à política local e consequentemente à nacional.

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

1. Incentivo à participação popular nas eleições, contribuindo para o decréscimo dos números

da abstenção, o que pode ser conseguido através da atribuição de beneficios fiscais às
autarquias, sendo esses fundos aplicados em matéria defenida em Assembleia Municipal.

2. Criação de uma "Assembleia dos Jovens" na Junta de Freguesia, proporcionando aos
mesmos a possibilidade de apresentar e discutir as suas ideias e interesses relativamente ao
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meio onde estão inseridos. Desta forma, os jovens poderiam discutir e apresentar medidas,
posteriormente votadas pela sua Junta de Freguesia.

3.

