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 de Ansiães
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

Face ao envelhecimento populacional, esta medida afigura-se-nos viável através da
consciencialização dos jovens para a negligência a que os idosos actualmente estão sujeitos.
Trata-se de uma realidade social premente tendo em conta a solidão, o abandono e êxodo
social que faz desta faixa etária uma das mais susceptíveis numa perspectiva multifactorial, a
saber: afectivo, económico, social e familiar.
A segunda medida destina-se a incentivar a fixação da população jovem no interior e nas
zonas rurais, em função do seguinte aspecto: se as políticas implementadas forem ao
encontro dos interesses dos jovens, poderá constituir-se como um factor de fixação dos
mesmos.
No que concerne à terceira medida, é de salientar que esta é viável na medida em que poderá
proporcionar às diferentes comunidades troca de experiências, conhecimentos, estéticas,
hábitos, usos, costumes, bem como, e acima de tudo, a integração dessas comunidades.

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

1. Criação de um procedimento protocolar entre a edilidade e as instituições de terceira idade
de forma a promover uma maior interacção entre os jovens da comunidade local,
incentivando-os à sociabilidade através de actividade lúdicas, dialógicas e literárias.

2. Participação dos jovens na política das assembleias autárquicas, a saber: Juntas de
Freguesia e Câmaras Municipais através de ideias e sugestões de forma a contribuir nos actos
decisórios ao nível da comunidade local, tendo em conta os seus interesses e a sua tendência
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renovadora.

3. Criação de uma associação de jovens denominada de “ INTERCULT” com vista a viabilizar
o intercâmbio de vivências, experiências de vida, bem como permuta de referências culturais,
de forma a contribuir para a plena integração das populações imigrantes, não só intracomunitárias, como também extra-comunitárias, designadamente dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa.

