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 EB 2,3/S Dr. Hernâni Cidade - Redondo
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

Preocupamos neste caso específico com o futuro da vila de Redondo, na qual existe uma
população bastante envelhecida e em que os jovens não têm espaço para o desenvolvimento
das suas ideias/perspectivas, não existindo de igual modo projectos de fixação dos mesmos,
ou de criação e aproveitamento das suas potencialidades. Assim sendo, os nossos projectos
procuram ir ao encontro da resolução destes problemas. Deparamo-nos com situações em
que pessoas não sabem fazer uso das potencialidades de um computador ou o significado dos
3R’s. Para que tal seja uma realidade, cabe aos jovens do concelho terem uma participação
mais activa, dinâmica e interventiva.

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

1. Criar uma Associação de Jovens do Concelho de Redondo, procurando conjugar todas as

boas vontades das instituições públicas e privadas que a desejem apoiar. Elencámos por isso
um conjunto de medidas, nomeadamente a promoção de acções formativas sobre consumo
responsável dirigidas à formação pessoal dos jovens e utilização das TIC’ s, tendo como
público-alvo os adultos e idosos. Propomos ainda a criação de um espaço para debates
procurando o apoio de instituições públicas e privadas, locais ou regionais, por exemplo o
poder político local. Pretendemos igualmente realizar campanhas de sensibilização de
empreendorísmo social, a fim de apoiar os jovens do concelho, na criação de pequenas
empresas. Todas as acções promovidas por esta associação funcionariam num regime de
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voluntariado, por parte dos jovens do concelho.

2.

3.

