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: E.B, 2, 3 / S de Mogadouro
Circulo: Bragança
Sessão: 20 de Janeiro

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

No projecto participaram todos os alunos do ensino secundário da escola, a participação
destes, foi no entanto muito desigual, os alunos da área de Humanidades mostraram-se mais
interessados, enquanto na área de ciências houve mais dificuldades em envover os alunos.
As medidas foram previamente trabalhadas nas turmas, com a colaboração do professor
coordenador do projecto.
A primeira medida refere a necessidade de os jovens se interessarem pela participação
política a todos os niveis, para isso é importante que o poder politico defina formas mais
eficazes da participação dos jovens, implicando-os na apresentação dos seus problemas e
responsabilizando-os na resolução dos mesmos.
Na segunda medida defende-se claramente a necessidade de criar incentivos á fixação dos
jovens no interior, evitando o desiquilibrio demográfico e social, cujas consequências já são
evidentes, ao nivel da qualidade de vida das grandes centros, criando assim uma sociedade
mais justa.
Na terceira medida propõe-se que obrigatoriamente os partidos tenham que apresentar
determinado numero de jovens nas listas para a Assembleia da República, Assembleias
Municipais, Juntas de Freguesia, pretende-se que a representação jovem aumente nestes
orgãos, suscitando o aparecimento e novos projectos e novas ideias.

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 de Organismos Municipais de Juventude, cuja oscultação é obriatória, na definição

das politicas locais de Juventude
Criação de Organismos intermunicipais de Juventude com vistaa defenir políticas regionais.
Estes organismos pasam a substituir os actuais de apoio á juventude.

2. Definir políticas de apoio á fixação dos jovens nas regiões deprimadas, socialmente e
demográficamente.
A fixação dos jovens pode criar novos sectores industriais ou dinamizar os sectores
tradicionais abandonados.

3. A lei deve obrigatoriamente estabelecer que os partidos tenham que apresentar
determinado número de jovens nas listas para a Assembleia da República, Assembleias
Municipais, Juntas deFreguesia.

