
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: Escola Secundária  Miguel Torga  

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No art. 9, alínea d) da Constituição da República Portuguesa podemos ler: “O Estado tem o 

dever de Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 

portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, 

mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais”. 

Tendo em conta que um dos princípios fundamentais da República Portuguesa versa sobre o 

que acabámos de ler, a questão de fundo tem a ver com a crescente diferença entre os 

cidadãos, o crescente sentimento de que o bem-estar e a qualidade de vida estão cada vez 

mais comprometidos o que põe em causa os direitos económicos, sociais, culturais e 

ambientais. Além disso, a crescente falta de transformações e modernização das estruturas 

económicas e sociais que garantam segurança, qualidade de vida, bem-estar e dignidade aos 

jovens empreendedores e capazes de conduzir o “Portugal do Futuro” com sentido de 

Liberdade, Igualdade, Dignidade, Credibilidade e Justiça como se espera de um país 

Republicano e Democrático é um factor de grande preocupação para todos nós. 

 Esta falta de iniciativas para preparar o país para o futuro dos jovens é factor de 

desmotivação e de desinvestimento para nós que no presente vemos o futuro com poucas 

expectativas. 

 Perante este cenário é importante e urgente que sejam tomadas medidas para dignificar cada 

vez mais as escolas e o ensino em prole de uma formação reconhecida e de mérito. Depois 

devem ser feitas as transformações e as modernizações necessárias para tornar o nosso país 

competitivo, criando postos de trabalho, aumentando deste modo o emprego para que os 

jovens possam ver o futuro com optimismo, que se empenhem e que sejam eles mesmos. A 

dedicação e a entrega de cada um de nós pode ajudar a que tudo seja possível e a que um 

mundo melhor seja formado. 

 Hoje não podemos deixar no esquecimento as verdadeiras razões do surgimento da 

República. 

 Um Estado liberal forte pretende garantir os direitos civis que protegem a vida, a liberdade, e 

assegurar que cada cidadão seja tratado com respeito, independentemente de riqueza, sexo, 
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raça ou cultura, tais princípios que estiveram sempre na base. Um Estado democrático forte 

garante os direitos políticos a todos os cidadãos, considerando cada um como igual aos 

outros. 

 Este Estado social forte garante os direitos sociais, combatendo o desemprego e a 

desigualdade económica. Mas, para ser forte com relação aos três direitos humanos clássicos, 

o Estado precisa ser capaz de garantir os direitos Republicanos, e contar com cidadãos que 

participem activamente dos assuntos políticos. 

 Quando percebermos que a mudança está num conjunto de gestos simples que todos nós 

podemos realizar, vamos estar no caminho certo para a mudança. 

 

 

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

 

1.  Ao canalizar parte da acção política para a educação, é possível alertar os jovens para 

os problemas da sociedade actual, nomeadamente no ramo da economia com a criação de 

espaços de descoberta em que fosse possível simular as dificuldades possíveis de surgir 

numa vida futura.    

 

 

2.  Apostar na regionalização político-administrativa, principalmente no facto de contactar 

com o poder político para nas eleições legislativas, os cidadãos votarem em candidatos 

concretos propostos em cada círculo eleitoral, ou seja, votarem em candidatos e não em 

partidos. 

 

 

3.  Diminuir a desigualdade que prevalece entre homens e mulher, já que somos 

orientados pelas ideias traduzidas na declaração da igualdade consagrada em dispositivos 

constitucionais, no entanto a mulher continua com pouca representatividade na sociedade é 

necessário inseri-la mais em lugares de chefia, e maior participação nos órgãos políticos, que 

continuam a ser maioritariamente constituídos por homens.     

 


