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Assunto: Participação Cívica dos Jovens

Destinatário: Câmara Municipal de Vila Verde

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
A experiência de quatro décadas de regime democrático não deve ofuscar a necessidade
permanente de alimentar os valores democráticos, aprofundando a participação política,
aproximando todos os cidadãos dos assuntos comuns a que todos dizem respeito e procurando
responder às aspirações mais profundas do povo.
A cidadania ativa que defendemos e ambicionamos pressupõe não apenas a aproximação dos
cidadãos aos seus governantes e representantes, mas também pressupõe um aprofundamento
de múltiplas formas de participação dos cidadãos nos processos comuns, tanto no que aos
poderes legislativo, administrativo e judicial diz respeito, como no que toca ao nível nacional,
regional ou local do exercício do poder. O caminho para tal cidadania ativa não é novo na sua
aspiração mas temos de reconhecer que está ainda por cumprir na sua concretização.
Onde quer que haja por isso responsabilidade política e ímpeto democrático não pode haver no
nosso entendimento demissão do poder político perante a promoção do acesso de todos à
educação e ao conhecimento, à investigação e divulgação científica e à produção e fruição da
cultura, independentemente da condição económica ou social, da instrução, ou de qualquer
outra característica na prática verificável.
Assim, as boas práticas de promoção da participação cívica e política são de uma importância
notável, e de forma especial no que toca aos jovens.
Neste sentido, e face ao exposto, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os
deputados signatários, vêm por intermédio de Vossa Exª requerer ao Senhor(a) Presidente de
Câmara:
1. Informação sobre os projetos de participação cívica promovidos no âmbito de atuação da
Câmara Municipal a que preside que possam configurar boas práticas de apoio à
participação jovem.
2. Outras informações no âmbito da participação cívica juvenil que considere pertinentes.
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