
Círculo de Lisboa 

Projecto de Recomendação à Assembleia da República  

 
 

Os deputados do círculo de Lisboa apresentam à Assembleia da República as 

seguintes recomendações: 

1. Aumento do número de vagas de participantes nos programas de intercâmbio 

estudantis e profissionais e nos programas de voluntariado, simplificando os 

programas e facilitando financiamento, e uma maior promoção dos mesmos 

(nomeadamente através da criação de uma rede comunitárias das instituições 

dedicadas a estas iniciativas). 

2. Uniformização dos programas curriculares das disciplinas de ciências 

experimentais e exactas e uma equiparação geral dos programas curriculares 

dos diversos sistemas de ensino, com a criação de critérios de comuns 

aprendizagem, que permitam melhores oportunidades de formação, emprego e 

a consequente mobilidade dos cidadãos europeus. 

3.  Promoção de uma educação e consequente sensibilização, dos cidadãos para 

os desafios que se colocam à comunidade, nomeadamente a questão que se 

prende com a problemática ambiental e da crise energética que actualmente se 

nos apresenta. 

4.  Extensão do programa de intercâmbio proposto “Educação e Formação para 

2010”, desenvolvido pela UE, para alunos do secundário, a quem possa ser 

entregue uma bolsa de mérito e se verifique que a sua formação seria melhor, 

complementada noutro país. Esta medida tem como objectivo garantir a 

igualdade de oportunidades de todos os jovens da União Europeia e poderá 

proporcionar horizontes mais vastos aos jovens que demonstrem interesse e 

talento numa determinada área (artística, científica) que não se encontra 

particularmente desenvolvida no seu país de origem ou que não lhe oferece 

formação da forma que seria desejável. 

5.  Adopção de medidas, pela  UE, que vinculem os estados membros e que 

visem a atribuição de benefícios fiscais (redução do IRC) às pequenas e 

médias empresas, mas antes visando uma avaliação da consistência do 

projecto e do nível de competitividade em relação à UE, na criação de postos 

de trabalho, de médio e longo prazo, com carácter vinculativo, para jovens à 



procura do primeiro emprego, desempregados de longa duração e portadores 

de deficiência, bem como a criação de sistemas de cooperação baseados em 

benefícios mútuos entre a UE, os estados e empresas. 

 
Aprovado na Sessão Distrital realizada em Lisboa a 19 de Fevereiro de 2008 

 

 
 


