
São inúmeras as instituições, associações e projetos que vão nascendo

nos nossos concelhos. Este trabalho, desenvolvido de forma abnegada,

merece toda a consideração e o compromisso de trabalhar na

promoção de melhores condições de trabalho, junto da comunidade. O

fruto do que é desenvolvido por estas instituições torna-se num

elevado património participativo, permitindo a inclusão dos cidadãos

na causa pública. Contudo, as dificuldades de recrutamento de novos

associados no desenvolvimento e participação nestes projetos são uma

realidade. Aqui, os municípios podem contribuir de forma ativa e

positiva. 

Deve a JSD/Açores defender nos órgãos autárquicos:

Reivindicar, nos termos legais aplicáveis, a criação do conselho municipal

de juventude como sendo o principal órgão consultivo do município na

tomada de decisão, no âmbito das políticas de juventude (assim como o

cumprimento das suas sessões ordinárias)

Defender a criação de uma agenda de eventos de formação para jovens

e jovens dirigentes associativos

PARTICIPAÇÃO CÍVICA E
DEMOCRÁTICA

Proposta 1

Proposta 2



Disponibilizar no portal do município toda a informação relevante,

aumentando o grau de transparência, garantindo assim o acesso dos

munícipes, de forma simples e prática

Descentralizar as assembleias municipais, e se possível, as reuniões de

câmara, para as freguesias mais distantes do centro do concelho,

permitindo a participação dos cidadãos com menor capacidade de

mobilidade

“young”, se possível, deve a JSD concelhia defender a implementação de

um espaço destinado às associações juvenis, disponibilizando-o como

uma infraestrutura aberta à comunidade, especialmente aos mais jovens

Propor a transmissão online das reuniões dos orgãos das autarquias

locais, como forma de aumentar a transparência, assim como, a

participação democrática dos munícipes  

Reivindicar um aumento dos apoios financeiros às associações e

coletividades do concelho com vista à dinamização de atividades e por

essa via o aumento da participação cívica 
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