
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 profissional Agostinho Roseta, Polo do Crato 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas pressupõem uma intervenção política e pública dos jovens ao nível 

municipal. A criação de um Conselho Municipal de Educação pretende reunir intervenientes e 

responsáveis políticos e de associações (por exemplo Presidente de Câmara, Presidente e/ou 

Directores de Escolas do Município, jovens pertencentes a associações de âmbito local, e de 

interesse dos jovens), num conselho que tenha capacidade de decidir objectivos em torno dos 

jovens e que constitua uma estratégia politica para o concelho em causa. 

A elaboração da “Carta da Juventude” pretende revelar o “raio-X” do Concelho em matéria de 

Juventude, ou seja, constituindo uma forma de diagnóstico mais detalhado sobre a realidade 

do município, apresentando estratégias que deverão integrar o PDM (Plano Director 

Municipal) com objectivos e medidas concretas a implementar num determinado território. 

A criação de intercâmbios intermunicipais, num diálogo intercultural, vem no seguimento das 

anteriores medidas, no sentido de conhecer outros territórios, para que os jovens troquem 

informações e projectos, no sentido de maximizar e potenciar soluções endógenas que 

poderão ser úteis em vários territórios. 

Estas medidas, que essencialmente pretendem integrar os jovens nas decisões políticas e 

públicas, por vezes desvalorizadas actualmente, constituem também uma forma de se 

encontrar mais rapidamente resposta aos eventuais problemas dos jovens na sociedade 

actual, pois estes participam na discussão e deliberação (no Conselho Municipal de 

Educação), elaboram a “Carta da Juventude” (com a orientação de técnicos municipais) e 

associam-se em intercâmbios com outros conselhos municipais (intermunicipalismo) para 

encontrar respostas e soluções para que a sua vivência seja mais construtiva. 

 

 

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



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. 

 

1. Criação do Conselho Municipal da Juventude. 

 

 

2. Elaboração da "Carta da Juventude" a integrar no PDM. 

 

 

3. Implementar intercâmbios intermunicipais da juventude. 

 


