
 
 

REQUERIMENTO 

 

ASSUNTO: PLANO GERAL DA JUVENTUDE 

 

As politicas de juventude na Região Autónoma dos Açores encontram-se 

definidas através do DLR nº18/2008/A, no qual é feito o enquadramento 

das mesmas, bem como é definido a sua área de abrangência. 

No presente ano, o Senhor Secretário Regional com competência no 

assunto mostrou a disponibilidade do Governo Regional para rever o 

documento, uma vez que o mesmo poderá não corresponder às 

necessidades atuais da sociedade juvenil. 

Considerando que no capítulo II do referido DLR, no que concerne à 

organização administrativa e distribuição de competências, é feita 

referência ao Plano Geral da Juventude dos Açores. 

Considerando que a elaboração do Plano Geral da Juventude é 

responsabilidade do Executivo, e que deverá ser coordenado com planos 

municipais existentes. 

Considerando que compete ao Governo Regional a aprovação deste plano 

no 1º semestre de cada legislatura, e que até agora não temos 

conhecimento que tal tenha acontecido. 

Considerando as áreas de intervenção do referido documento, assim como 

planos, atuações e medidas adotadas no que concerne ao emprego, 

explanadas no artigo 33º, sendo da responsabilidade da administração 



 
 

regional o desenvolvimento de ações e programas facilitadores do acesso 

dos jovens ao mercado laboral. 

Considerando que o executivo deverá estabelecer nos programas públicos 

uma reserva percentual a favor dos jovens, relativamente a cada uma das 

medidas de incentivo ao emprego, bem como para habitação. 

Considerando que o 1º semestre da legislatura já terminou e que até agora 

não temos conhecimento da existência do Plano Geral da Juventude dos 

Açores. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, os 

deputados signatários solicitam ao Governo Regional dos Açores, os 

seguintes esclarecimentos: 

1- Para quando a apresentação e aprovação do Plano Geral da 

Juventude?  

2- Que as entidades que participaram na sua elaboração?  

3- Quais as autarquias contribuíram com os respetivos planos 

municipais da juventude? 

      4- Solicita-se cópia do Plano Geral da Juventude dos Açores e dos Planos 

Municipais que contribuíram para a elaboração do Plano geral. 

5- Que reserva percentual (e em números absolutos) de jovens na 

Região, beneficiaram até ao momento das medidas de incentivo ao 

emprego e habitação jovem? 

 

6- Solicita-se discriminação das referidas medidas. 

 




