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Identificação da Escola: Escola Secundária c/ 3 - Gonçalo Anes Bandarra - Trancoso
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

MEDIDA 1
Sabendo que:
A sensibilidade às questões da juventude, embora não sendo exclusivas dos jovens, é
seguramente maior naqueles que, pela proximidade àquela faixa etária, o sentem na
realidade vivida.
Sabendo que é necessário rejuvenescer a classe politica com jovens intervenientes,
conscientes e civicamente disponíveis.

MEDIDA 2
Sabendo que:
A especificidade dos problemas da juventude carece de uma atenção especial e redobrada
por parte das entidades autárquicas.
A especialização de funções é uma necessidade cada vez mais premente na sociedade
globalizada em que nos vamos progressivamente inserindo.
MEDIDA 3
Sabendo que:
Os jovens que pretendem seguir a via de estudos no ensino superior, possuem um deficit de
conhecimentos na área específica e concreta do mundo do trabalho.
É necessário garantir aos jovens uma vivência em áreas relacionadas com a vida profissional
que pretendem seguir em termos de ensino superior, de modo a garantir um melhor
ajustamento entre a realidade concreta de cada profissão e as expectativas que os jovens
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possuem.
É fundamental aprofundar, cada vez mais, as vertentes de investigação e experimentação na
formação dos jovens.
É necessário aumentar a participação cívica dos jovens nas sociedades.

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

1.

Criação de um Ministério da Juventude cujo titular deverá ter preferencialmente idade
inferior a 35 anos e cuja finalidade será ocupar-se de questões ligadas à juventude, tendo,
ainda, uma intervenção transversal em todas as áreas da governação.

2.
Instituição do cargo de “Provedor Juvenil Concelhio” ocupado por individuo com idade
preferencialmente até 35 anos, que interviria junto da administração autárquica em assuntos
relacionados com os jovens.

3.
A institucionalização de um Estágio Vocacional Académico (EVA) que se concretizaria ao nível
do 12º ano de escolaridade, em regime opcional, preferencialmente dirigido a alunos que
pretendam prosseguir estudos superiores.

