
Círculo de Castelo Branco 

Projecto de Recomendação à Assembleia da República  

 
 

Os deputados do círculo de Castelo Branco apresentam à Assembleia da 

República as seguintes recomendações: 

 

1. Sugerimos uma rectificação do Acordo de Schengen, para uma maior segurança 

individual (a nível do país), mantendo os parâmetros internacionais que para além da 

cláusula de segurança, visa o combate ao terrorismo, à clandestinidade e ao constante 

policiamento intra-território. 

 

2. Propomos a criação de um mercado a nível europeu (ou rectificação do actual) de 

modo a proporcionar condições favoráveis de acesso ao primeiro emprego, no caso 

dos jovens recém-formados, e emprego contínuo para as pessoas com idade superior 

a quarenta e cinco (45) anos, através de parcerias entre instituições de ensino e 

empresas para pessoas recém-formadas, assim como formação actualizada e 

contínua para colaboradores de meia-idade, de modo a reciclarem os seus 

conhecimentos. 

 

3. Promover uma rede de transportes sustentável difundindo os transportes menos 

poluentes – os marítimos e ferroviários. 

 

4. Complementar a disciplina de Estudo do Meio (no 1º Ciclo) e a de Formação Cívica 

( no 2º e 3º Ciclo), com um conteúdo programático chamado “Cidadania para os 

Europeus”,  tendo por objectivo formar cidadãos conscientes sobre os diversos temas 

relacionados com a União Europeia. 

 

5. Apostar num sólido investimento no capital humano: aumentar a adaptabilidade de 

trabalhadores e empresas, fomentar o acesso ao emprego e a integração no mercado 

de trabalho, lutar contra a discriminação promovendo a realização de reformas em 

toda a União Europeia, melhorar os sistemas de educação e formação e desenvolver 

as capacidades institucionais nas regiões desfavorecidas. Propomos a melhoria das 

condições de crescimento de emprego, implicativas de um investimento no capital 

físico e humano, na inovação, na sociedade de conhecimento, na adaptação à 

mudança, no ambiente e na eficácia administrativa. Investir nas pessoas é essencial 

quando a União se esforça por estimular o crescimento e tornar-se na economia 

baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica. 

 



Aprovado na Sessão Distrital realizada na Sertã a 19 de Fevereiro de 2008 


