
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 EB2, 3/S Dr. Bento da Cruz - Montalegre 

Circulo: Vila Real 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A República persegue fins de liberdade, igualdade, direitos e garantias para todos os cidadãos. 

A pátria constitucional deveria persistir, implacavelmente, nos objectivos consignados nesse 

precioso documento que é a Constituição da República. Porque a moral republicana é a lei, 

deveria ser esta a validar os pressupostos de liberdade, igualdade, direitos e garantias. É que 

um cidadão formado e responsável é muito mais produtivo. 

A realidade territorial é bem diversa. As condições regionais e periféricas não são, como todos 

constatamos, idênticas em todo o território. Não há solidariedade e ou coesão territorial que 

resista à diferenciação natural e depois agravada pela não discriminação positiva que a lei 

republicana deveria corporizar, garantindo melhor redistribuição da riqueza. 

A desertificação crescente do concelho de Montalegre tem criado e cimentado a ideia de que 

esta situação é uma fatalidade apenas resolúvel com a emigração. Começar a trabalhar cedo, 

abandonando a escola é a alternativa razoável para quem vive e ou sobrevive com muitas 

dificuldades. O investimento das pessoas na educação é muito abaixo do aceitável. No limite 

aposta-se apenas na certificação. 

 

 

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

 

1. Que as escolas contemplassem maior atenção no que concerne ao conforto dos seus 

utentes, criassem melhores condições de utilização e assim, quiçá, induzissem mais vontade e 

motivação aos alunos no sentido de se empenharem mais no seu sucesso escolar. A 

fomentação de um sistema de ensino mais preocupado na formação humana do que em 

formar trabalhadores: privilegiar a formação humana e cívica em, secundarizando a formação 
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laboral. 

 

 

2. Que os resultados e benefícios da produção de energia eléctrica fiquem ou sejam aplicados 

em Montalegre. Que haja alguma compensação devido ao concelho de Montalegre ser um 

dos principais produtores de energia eléctrica. A distribuição da energia e a sua venda bem 

como os respectivos impostos beneficiem Montalegre. A distribuição da riqueza nacional 

deveria ser melhor redistribuída, contemplando, adequadamente o concelho de Montalegre. 

 

 

3. O garrote financeiros tem inviabilizado muitas carreiras promissoras. Este empecilho 

revela-se intransponível para muitos alunos. Demasiados vêem-se obrigados a interromperem 

os seus estudos por falta de condições. É que além da expressiva escassa oferta de cursos 

formativos, também a falta de recursos a nível familiar condena gerações ao abandono 

precoce do ensino. O ensino não devia ser só um privilégio de quem nasceu num berço de 

ouro pois as propinas nas universidades são demasiados altas, obrigando muitos a desistirem. 

 


