
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 com 3.º Ciclo do Ensino Básico Mouzinho da 

Silveira 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas visam a diminuição de desigualdades que continuam a persistir no 

regime republicano. No ano da comemoração dos 100 anos da República, devemos, para além 

de celebrar a data, realizar uma introspecção sobre os principais problemas que marcam o 

sistema governativo português. Entendemos que áreas como a Educação, Saúde e Economia 

continuam hoje, como há 100 anos atrás, a constituir importantes temas de debate. Assim, as 

medidas apresentadas procuram atenuar desigualdades, tendo por base os valores 

defendidos na Constituição da República Portuguesa. 

 

 

 

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

 

1. Com base no artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa, referente ao Ensino, 

apelamos à criação de depósitos de livros em que não se faça a venda, mas sim o aluguer dos 

manuais escolares, de forma a evitar gastos desnecessários por parte dos alunos. Tal 

aconteceria mediante o pagamento de uma caução no início do ano lectivo, que seria 

devolvida no fim. A caução deve ser de valor inferior ao custo real dos livros adoptados para 

esse ano lectivo. 
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2. Com base no artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa, referente à saúde, 

propomos a redução dos preços dos medicamentos, tendo em conta as condições 

socioeconómicas específicas de cada cidadão. 

 

 

3. Com base no artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa, referente às 

incumbências prioritárias do Estado no âmbito económico e social, sugerimos a modernização 

do Interior de modo a garantir o equilíbrio entre as diferentes regiões, atenuando diferenças 

socioeconómicas. 

 


