
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 C/ 3º CICLO DE ALCANENA 

Circulo: SANTARÉM 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Princípio da igualdade 

"Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei." 

 "Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 

isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, 

religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual."  

(In CRP 1976: Art. 13º, nº 1 e 2) 

 

Com efeito, é por considerarmos necessária a valorização dos ideiais republicanos na vida 

activa que as nossas propostas vão no sentido de proporcionar à  população os direitos de 

cidadania, soberania, pluralismo político, dignidade da pessoa, valor social do trabalho e da 

livre iniciativa. Porque desejamos que as pessoas em lugar de serem meras observadoras, 

ampliem o seu compromisso com o bem comum ou com o interesse público, propomos  

reavivar os valores proclamados pela República - direito ao voto, direito de reunião, o 

primado da educação,    assistência pública  -  no sentido de: 

- fomentar, junto dos jovens,  uma participação cívica mais activa ao longo da sua formação, 

no sentido de combater a abstenção e o desinteresse pela vida pública,  

-  Criar condições que garantam uma vida digna e autónoma a um jovem licenciado.  

- Sensibilizar os jovens para a necessidade de contribuir para a produtividade do país. 

 

 



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. 

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

 

1. Inserção de uma bolsa de horas obrigatória de educação para a política nas actividades 

lectivas dos alunos, leccionadas de forma transversal, com o objectivo de os ensinar a 

argumentar, discursar e debater em público, e criar um sentimento de identidade nacional, 

solidariedade e dever cívico. 

 

 

2.  Negociação do Estado com as entidades patronais e os sindicatos, de modo a estabelecer a 

contratação de um número mínimo de licenciados, garantindo-lhes um salário base que lhes 

possibilite a constituição de família e de um modo de vida autónomo, tendo em conta 

factores como a dimensão da empresa e volume de facturação. 

 

 

3.  Criação de um mecanismo nos centros de emprego de forma a canalizar todos os 

indivíduos que recebem o fundo de desemprego para uma actividade laboral de acordo com 

as necessidades dos serviços do Estado (autarquias,escolas,etc)  aproveitando as capacidades 

e formação de cada um. 

 


