
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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Marco 

De Canaveses - Secundário  

Circulo:  Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Princípios basilares da República Portuguesa sobre os quais versamos a nossa análise: Artigo 

26º/1 CRP ; Artigo 63º/2 CRP ; Artigo 72º CRP 

Um grande número de idosos vivem abandonados sem apoios do estado, em casas 

degradadas e com reformas insuficientes para garantir as suas necessidades básicas. 

Actualmente foi transmitido pela comunicação social que aguardam pela entrada num lar de 

Terceira idade cerca de 140 mil idosos, que vivem sozinhos e sem apoio familiar. Tendo em 

conta esse aspecto, conclui-se que o número de lares em Portugal é insuficiente para 

responder às necessidades dos nossos idosos. 

Logo, os princípios constitucionais acima destacados não estão na realidade a ser cumpridos, 

o que significa que a República Democrática em que vivemos, viola princípios basilares 

republicanos, que estão patentes na lei fundamental do Estado republicano, que é a 

Constituição da República Portuguesa. 

 

 

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

 

1. Construção de mais lares de 3º idade com vista a responder às necessidades pessoais dos 

nossos idosos e a permitir-lhes envelhecer de forma saudável, quer em termos físicos, como 

em termos psicológicos e morais, cumprindo desta forma o princípio da República 

anteriormente referido. 
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2. Criação de mais centros de dia e serviços municipais de apoio à terceira idade, que lhes 

permitam ocupar o tempo útil de forma mais dinâmica, com vista a que os mesmos se sintam 

mais activos e produtivos. 

 

 

3. Criação de parcerias com empresas privadas com vista a permitir aos idosos terem uma 

vida sócio-cultural mais activa, nomeadamente no que respeita à fixação de preços especiais 

para cinemas, teatro, museus e concertos. 

 


