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
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Identificação da Escola: Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico do Padre António

Martins de Oliveira
Circulo: Faro
Sessão: Secundário

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

Comemorar a República é sobretudo reavivar os seus valores, reafirmar os seus princípios, o
que desde logo nos faz centrar no domínio da educação, educação para todos, visando a
igualdade de direitos a igualdade de oportunidades tal como era preconizado no partido de
massas republicano, aquando da sua instauração em Portugal.
Ora num sistema em que os cidadãos são uma prioridade, sendo a segurança social um dos
seus princípios fundamentais, não é possível organizar-se um tecido social sob a forma
republicana sem que esta área esteja nele contemplada. Desta forma e centrando-nos nos
jovens, versos mercado de trabalho, deverá ser-lhes garantido, nomeadamente, um livre
acesso ao emprego e à educação, visando torná-los autónomos e independentes
financeiramente.
Contudo e ainda no âmbito do regionalismo, como princípio republicano puro, que preconiza
a descentralização dos serviços públicos e a criação de instituições autónomas, deverá ter-se
presente as nossas notórias carências na área desportiva, onde a promoção de estilos de vida
saudáveis, poucas vezes é uma realidade e promover a alteração deste estado de coisas, com
o propósito de dignificar sobretudo a condição humana.

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

1. Sendo certo que a cultura e a ciência estão em permanente evolução, e quase sempre só

ao alcance de alguns, propõe-se a criação de Cursos Livres a desenvolver em Centros
Municipais de Ensino para pais e encarregados de educação, com o propósito de os dotar de
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mais e melhores aptidões e actualizar em permanência os seus conhecimentos. Tais cursos
deverão ser abertos à comunidade, podendo realizar-se à distância, através do uso das novas
tecnologias e mediante o regime de parcerias a estabelecer entre estes Centros Municipais de
Ensino e empresas.

2. Num país como o nosso onde os jovens têm cada vez mais dificuldade em encontrar
emprego e como consequência, abandonam a casa dos pais também cada vez mais tarde, por
falta de independência económica, propõe-se a criação de Centros Comunitários de
Alojamento, destinados a garantir habitação e convívio a esse segmento da população em
idade activa, onde lhes seriam disponibilizados pequenos apartamentos a preços reduzidos e
destinados a serem utilizados por jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego
(casais ou individuais), contando também com uma zona comum de refeitório e lazer, abertos
também à restante população jovem.

3. Porque a prática desportiva é seguramente a estratégica adequada para garantir o bem
estar social, propõe-se a criação de Centros Desportivos de Alto rendimento a nível regional
(criar dois a três por região ), onde a saúde e o bem estar dos jovens/atletas seriam uma
prioridade, bem assim como o desenvolvimento das suas aptidões físicas, promovendo-se em
paralelo programas de treino e de iniciação ao desporto a implementar em conjunto com as
colectividades regionais, sem custos acrescidos para os seus utilizadores

