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2008 
PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 
 ESCOLA: Colégio de Nª Sª da Apresentação 

Círculo de : Aveiro 

 

Exposição de Motivos:  

O intercâmbio estudantil deve ser mais incentivado e mais apoiado. Os programas de intercâmbio 

estudantil são um complemento de formação muito importante tanto ao nível profissional como ao nível pessoal. 

Mas é preciso que mais estudantes possam usufruir destes programas e é preciso que as bolsas sejam 

melhoradas e sobretudo adequadas ao custo de vida do país receptor. Por outro lado é necessário que hajam 

mais estágios em empresas estrangeiras, depois do curso terminado. 

As vagas de imigrantes, com culturas muito diferentes, que chegam ao espaço europeu podem originar 

tensões com os europeus residentes. O racismo e a discriminação devem ser combatidos desde a infância. Por 

outro lado, são necessárias mais acções de debate e mais actividades que possam envolver os europeus e os 

imigrantes para, pelo menos, combater a desconfiança entre eles e melhorar o relacionamento. 

Numa União Europeia cada vez mais numerosa em termos de países os mecanismos de decisão não 

podem impedir os países mais pequenos de darem o seu contributo. Sabemos que a unanimidade a 27 é muito 

difícil, mas isso não deve levar-nos a desvalorizar a opinião de alguns países que não se encontrem do lado da 

maioria ou que tenham pouco peso nas instâncias comunitárias. Por outro lado os fundos comunitários devem ser 

cada vez mais dirigidos para os países mais pobres por forma a esbater cada vez mais as assimetrias. Isto deve 

implicar também por parte dos países menos desenvolvidos um maior rigor na aplicação desses fundos e um 

maior controlo por parte da Comissão Europeia. E no caso de falhas graves na aplicação dos fundos deve haver 

maiores penalizações. 

 

Medidas propostas:  

1. Apoiar o estudante deslocado com uma bolsa adequada ao custo de vida do país que o recebe e 

incentivar os estágios em empresas estrangeiras de topo, no âmbito do intercâmbio estudantil. 

2. Promover mais acções de debate e actividades em meio escolar e no seio das populações que 

envolvam o tópico do multiculturalismo europeu. 

3. Aumentar os fundos comunitários por forma a promover o desenvolvimento das regiões mais 

desfavorecidas e haver um maior rigor na aplicação desses fundos por parte dos países manos 

desenvolvidos. Caso haja erros nessa aplicação deve haver sanções. 


