
Assembleia Municipal Jovem

Assunto: Proposta do 2º ciclo

Verificámos que não existe recolha de lixo orgânico no concelho de Ílhavo, sendo essa uma

falta assinalável no que ao ambiente diz respeito. Por isso, propomos que sejam colocados

contentores  adequados de depósito  deste  tipo de resíduo junto aos  pontos  existentes  de

recolha  do  lixo  indiferenciado  e  de  ecopontos,  de  onde  seria  levado  para  um  centro  de

compostagem.  As  grandes  vantagens  deste  processo  relacionam-se  com  a  diminuição  do

volume  de  lixo  indiferenciado  acumulado  nas  lixeiras,  assim  como  o  aproveitamento  do

produto da compostagem para a fertilização de campos agrícolas e dos jardins públicos do

concelho.

Além disso, sublinhamos a importância da necessidade de aumentar o número de ecopontos

junto  de  todos  os  pontos  de  recolha  de  lixo,  particularmente  daqueles  onde  só  existe  o

contentor para o lixo indiferenciado.

Ílhavo, 22 de novembro de 2022

Os deputados eleitos pelos alunos da Escola Básica 2 3 do Agrupamento de Escolas de Ílhavo 



Assembleia Municipal Jovem

Assunto: Propostas do 3º ciclo

1. Dinamizar culturalmente e desportivamente o concelho: 

Os alunos do 3º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo propõem a dinamização cultural e

desportiva do concelho, de forma a fixar os jovens ao concelho, a preencher qualitativamente os

seus tempos de lazer e a promover a saúde e o enriquecimento cultural. Assim, propõe-se: 

- Reavaliar a utilidade do campo de minigolfe e decidir se não seria melhor construir um espaço de

convívio no local (criar uma sinalética de identificação para informar as pessoas sobre como e onde

podem conseguir o material para a prática da atividade);

-  Recriar/ reprogramar  o  plano  das  atividades  realizadas  no  Centro  Cultural  de  Ílhavo  com

atividades de maior agrado para jovens (cinema, teatro, música); 

- Reaproveitar alguns terrenos público e que não estejam a ser utilizados para criar espaços de

entretenimento  para  os  jovens  (exemplo:  espaço  para  a  visualização  de  filmes  recriação  de

tradições e atividades promovidas pelos jovens);

- Criar apresentações em espaços, como por exemplo, o auditório dos Museu Marítimo de Ílhavo,

realizados por jovens aproveitando os talentos locais;

-  Por  exemplo, uma vez por mês, criar uma atividade onde, crianças e jovens "dramatizam" e

mostram os museus de Ílhavo, para fazer com que estes tenham mais público.

2.  Fluidez de trânsito e segurança; redução da poluição.

Realizou-se  entre 6 e 20 de Novembro a Conferência mundial sobre o clima, na qual foi possível

entender a  necessidade urgente de diminuir  a  emissão de gases  que prejudicam o ambiente.

Estamos a caminhar para graves problemas ao nível da poluição e mesmo da sobrevivência do ser

humano.  (  Recentemente  as  escolas  na  Índia  estiveram encerradas  por  causa  da  poluição  no

ambiente, que tornava o ar irrespirável). Assim e no âmbito da redução de transportes poluentes e

melhor fluidez do trânsito na área envolvente à nossa escola e também uma melhor mobilidade do

município, propomos o seguinte:



- Conclusão da via de acesso à A17 ( obra já assumida pela CMI há longos anos)).

- Melhoria da ligação à EN 109, com a criação de passeios/ciclovia, escoamento de águas, lugares

de estacionamento para moradores e possivelmente apenas um sentido de trânsito.

Entendemos  que  esta  nossa  proposta  visa  uma  melhor  fluidez  do  trânsito  em  toda  a  área

envolvente e criará num futuro imediato alternativas de segurança, bem como a utilização de

outros tipos de transporte não poluentes, como seja a biciclete e/ou as trotinetes. Desta forma

daremos  um  passo  decisivo  e  responsável   na  contribuição  para  a  redução  das  emissões  de

carbono, que tanto mal fazem a todos nós.

Para o efeito, apresenta-se a seguir o registo do estado atual das vias:

Ílhavo, 24 de novembro de 2022

Os deputados eleitos do 3º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo 
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Sobre nós

Agrupamento de Escolas de Ílhavo 2022

Proposta Bancada de Secundário

  A bancada de secundário é constituída por

deputados com idades compreendidas entre os 15 e

os 17 anos. 

  Apesar de integrarmos cursos diferentes,

partilhamos a mesma dúvida constante

relativamente ao que tencionamos fazer com as

nossas vidas.  Isto aplica-se também aos outros

jovens da nossa idade que tencionem ingressar ou

no ensino superior ou diretamente no mercado de

trabalho, e foi com esta questão  em mente que

desenvolvemos a nossa proposta.



O que sugerimos?
   Regidos pela ideologia de Victor Hugo (1802-1855) de que "Não há nada como o sonho para criar o

futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã", elaborámos uma proposta que acreditamos ser muito

vantajosa para os jovens do nosso município, da qual as três partes envolvidas beneficiariam.

Proposta Bancada de Secundário

Objetivo Público-alvo
  A nossa proposta consiste na criação de um

programa de mentoria (não remunerada) em

empresas/ instituições da zona. 

 Este projeto pretende que o jovem

selecionado possa fazer uma aprendizagem

integrada no mundo de trabalho. 

 Consistiria num programa no qual o

trabalhador (mentor) daria a conhecer ao

jovem (mentorando) o seu dia-a-dia, os

percalços que podem ocorrer, as decisões que

precisa de tomar, o porquê de serem feitos

determinados processos, entre outros. 

   Acima de tudo, queremos que o mentorando

se aperceba da realidade da profissão que

está a ponderar e refletir se esta será

realmente algo para a qual tem vocação. Ou

então, que, dentro das opções que poderá

estar a considerar, consiga ter a perceção de

se se adaptaria no ambiente laboral em

questão.

   

     

  Jovens moradores no município de Ílhavo que

integrem o Ensino Secundário.

Procedimento
   Para que o projeto se pudesse concretizar,

seria necessária a intervenção de três partes

essenciais: os jovens, a autarquia e as

empresas/instituições.

 Começaríamos pelo levantamento de

informação, por parte da autarquia, de

empresas/instituições que estariam dispostas a

integrar o projeto e quais as áreas em que

maioritariamente cada uma incide. Depois

disto, seria disponibilizado um formulário aos

jovens, no qual estes teriam de indicar quais as

áreas de interesse, dependendo das entidades

aderentes.



Concluindo...

   Nestas idades confrontamo-nos com escolhas que irão condicionar as nossas vidas de

um modo mais definitivo. Muitos de nós, ou estão indecisos acerca do percurso que

querem seguir, ou querem ter a certeza de que a escolha que estão a tencionar fazer

será a correta. Assim, a bancada de secundário do Agrupamento de Escolas de Ílhavo

elaborou esta proposta com o intuito de esclarecer estas dúvidas.

   Como existe a possibilidade de o número de candidatos exceder as vagas

disponibilizadas pela entidade, sugerimos que o desempate seja feito através da análise

de um pequeno parágrafo que deverá ter sido escrito no formulário, no qual o jovem

deverá  fundamentar o porquê de a frequência de determinada empresa/instituição ser

benéfica para o seu futuro. Mais tarde seriam desenvolvidos os critérios para a avaliação

do parágrafo.

   Acreditamos plenamente que esta proposta será muitíssimo benéfica para todas as

partes e, a integração do projeto por parte do município, dará aos jovens a perceção de

que não estão sozinhos nessa decisão e de que o município faz o seu melhor para ajudar

na formação de cidadãos conscientes, flexíveis e adaptáveis a diversas situações.

  

Proposta Bancada de Secundário
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