Fogo: A formação política é o caminho para o reforço da democracia e desenvolvimento de Cabo Verde –
Domingo, 12 Maio 2019 02:15

A formação política é o caminho para o reforço da democracia e para o desenvolvimento de
Cabo Verde, defendeu, no sábado (11), o presidente da Juventude para Democracia (JpD),
Euclides Silva, que está de visita à ilha do Fogo.

A JpD promoveu, pela primeira vez na ilha do Fogo, a segunda edição da Universidade do
Poder Local (UPL), sob o lema “formar para liderar”, e o seu responsável disse que a dinâmica
e interesse revelados pelos cerca de uma centena de jovens dos três municípios da ilha
demonstram que vale a pena a realização da universidade e que a formação politica é o
caminho para reforçar a democracia e o desenvolvimento.

Segundo Euclides Silva, a Universidade do Poder Local tem como objectivo partilhar
conhecimento sobre poder local, por um lado, e incentivar e preparar os jovens da ilha para
estarem aptos para participarem no Poder Local e por outro integrar as listas autárquicas, se
for necessário, contribuindo para o desenvolvimento da sua comunidade, ilha e Cabo Verde no
seu todo.

O presidente da JpD, Euclides Silva, que realiza a sua primeira visita oficial à Ilha do Fogo,
acompanhado do secretário-geral desta organização, Esmael Teixeira, classificou de frutífera
essa deslocação, observando que a delegação da JpD foi recebida pelo vereador da Câmara
Municipal de São Filipe , responsável pela área de juventude, que apresentou os projectos e
investimentos que a autarquia tem feito para a juventude de São Filipe.

A delegação teve encontro com o director da escola secundária, Dr. Teixeira de Sousa, para
conhecer a situação dos jovens neste estabelecimento de ensino, tendo reunido com
associação dos estudantes de Teixeira de Sousa, que disponibilizou aos responsáveis da JpD
informações relevantes como a diminuição da taxa de abandono escolar no presente ano
lectivo e a dinâmica na mobilização de jovens para participação cívica, segundo Euclides Silva.

No Centro de Emprego e Formação Profissional, os responsáveis da JpD tiveram um encontro
com o director, que fez o ponto da situação do trabalho realizado, e informando-os de que a
nível da ilha, existem 400 vagas para formação profissional este ano, e que vários jovens estão
inseridos no programa estágio profissional, integrando depois no mercado do trabalho, para
além das acções de formação no centro de Ponta Verde destinadas a jovens com sexta classe,
que representa maior parte de jovens desempregados da ilha.
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Durante a Universidade do Poder Local, quatro painéis foram discutidos com os jovens da ilha,
nomeadamente “transparência, poder local e municipalismo: estrutura e funcionamento”,
Igualmente a Universidade do Poder Local visa responder as exigências do planeamento e
gestão do território”, “politicas e redes sociais”, “estratégia e eficiência na comunicação política”
e “como dirigir uma campanha eleitoral, o papel do director da campanha”, painéis que tem
como formadores dirigentes do MpD quer nacionais como locais.

Fonte: Inforpress
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