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: ETAP – ESCOLA PROFISSIONAL (UNIDADE DE FORMAÇÃO DE VILA

PRAIA DE ÂNCORA)
Circulo: Viana do castelo
Sessão: Secundário

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

Cada vez mais os jovens se desinteressam da participação cívica, grande parte deles por
desconhecerem os seus deveres e também os seus direitos, mas é a eles que cabe a tomada
de algumas decisões e, para isso, devem estar atentos às suas próprias necessidades.
Quando questionados sobre a sua participação nos actos eleitorais, pode verificar-se uma
despreocupação por parte das camadas jovens, em relação ao seu futuro. Para que esta
atitude se altere achamos prioritária a criação de organismos através dos quais os jovens
sejam representados e dêem o seu parecer relativamente aos assuntos que lhe dizem
respeito, tais como a construção de infra-estruturas como polidesportivos, centros culturais,
ateliês e outros locais do seu interesse.
Achamos que esta atitude não participativa e de desinteresse se assume pelo facto dos jovens
acharem que a maioria dos assuntos em causa não lhes dizem respeito e também à ideia de
que tanto lhes faz porque não atinge a sua faixa etária.
Consideramos pois como prioritária a mudança desta mentalidade, e definimos como
importante o papel dos órgãos municipais na cooperação com as associações juvenis a fim de
ser possível a discussão das temáticas com elas relacionadas.
Considerando o exposto, a Assembleia Escolar da ETAP – Escola Profissional (Unidade de
Formação de Vila Praia de Âncora) aprovou e apresenta as medidas que abaixo se enunciam.

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

1. 1.

Criação de Conselhos Municipais da Juventude para que os jovens participem na
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discussão de questões que digam respeita às políticas de juventude;

2. 2.

Atribuição de cotas para a juventude nas listas dos partidos para os diferentes órgãos

autárquicos (Assembleia de Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal);

3. 3.

Promoção de visitas para os jovens aos diferentes órgãos políticos nacionais e

europeus.

