
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola:  Secundária com 3º Ciclo de Vagos 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

1. A Constituição da República Portuguesa garante a todos os cidadãos “o ensino básico 

universal, obrigatório e gratuito”. 

Na prática, porém: 

• o direito ao “ensino básico gratuito” não é integralmente respeitado pelo Estado. Este 

suporta as propinas, mas estas são apenas uma fatia das despesas escolares dos alunos; 

• são as famílias que arcam com os custos do extenso rol de serviços e materiais 

escolares dos seus educandos. 

• verifica-se que o Estado não cumpre a Constituição, não investe no seu potencial 

humano como devia nem encara a educação como instrumento de transformação do País. 

A nossa medida visa: 

• garantir que o referido direito constitucional seja escrupulosamente cumprido, pois 

acreditamos que assim  se repõe a legalidade democrática e se assegura uma efectiva 

igualdade de direitos e oportunidades. 

2. A República Portuguesa diz promover a igualdade, a solidariedade e a justiça, mas na 

realidade há imensas desigualdades sociais: 

• grande parte da população vive no limiar da pobreza; 

• o salário mínimo é muito baixo (475 Euros), contrastando com vencimentos dezenas 

de vezes superiores, como é o caso dos administradores de empresas. 

A desigualdade económica tem efeitos perversos: 

• os mais ricos possuem um soberbo estilo vida e conseguem influenciar as decisões 

políticas, económicas, sociais e até judiciais; os mais pobres não; 
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• muitos dos que auferem estes escandalosos vencimentos  valem-se não do mérito 

mas do jogo de  influências; 

• a diferença salarial, apesar de legal, é  socialmente imoral. 

3. Os jovens consideram que a classe política actual não satisfaz, pois, não raras vezes, 

menospreza os valores éticos e move-se mais por interesses pessoais do que por ideais 

nacionais, factos que comprometem a implementação de políticas que promovam a 

construção sustentada do País. 

Os jovens sentem os problemas de uma forma mais genuína e lutam por ideais que os 

políticos, mais velhos, nem sempre sabem interpretar e valorizar com exactidão. 

Pelo acima exposto, considera-se que o aumento do número de deputados jovens na 

Assembleia da República poderia promover a apresentação de propostas inovadoras em 

várias áreas fundamentais para os mais novos e uma renovação de valores ético-políticos em 

geral. 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. . Implementação efectiva do princípio constitucional do “ensino gratuito”  

 

 

2.  Fixação do salário máximo (15 vezes o salário mínimo nacional) 

 

 

3.  Definição de quotas para jovens nas listas para a Assembleia da República  

 


