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 de Severim de Faria
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

A República implantada em 1910, pretendeu a instauração da democracia, da Igualdade
perante a Lei e a generalização do Ensino, a fim de possibilitar o acesso de todos os cidadãos
ao desenvolvimento económico, social e cultural e à participação cívica.
Esses valores e práticas foram frequentemente reprimidos ao longo do século XX, mas houve
sempre alguém que lutou por eles e que permitiu que a sociedade actual continuasse a exigir
que os valores democráticos fossem aprofundados.
No entanto, sentimos que ainda há problemas económicos e sociais que necessitam de
soluções, como sejam, a pobreza, a exclusão social e a necessidade de integração, o emprego
e a redução de assimetrias entre o litoral e o interior e as zonas urbanas e rurais.

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

1. Apoio a projectos de integração social, propostos por organizações não-governamentais,

em bairros desfavorecidos, nomeadamente centros de jovens, que participem e respeitem as
leis.

2. Apoio do Estado e redução de impostos a pequenas e médias empresas que contribuam
para o desenvolvimento económico e social das regiões e que gerem emprego qualificado em
zonas do interior do país.
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3. Programas de qualificação da população activa, de modo a que esta se adeque aos desafios
da economia do século XXI e à participação cívica num regime democrático.

