
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 Tondela 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Em termos económicos é necessário diminuir os gastos públicos e diminuir o desemprego. 

Para isso, os partidos deverão começar por cortar os gastos durante as campanhas eleitorais.  

Para além disso, é necessário que haja uma melhor avaliação na atribuição de subsídios de 

desemprego e de reinserção social.  

Uma ideia inovadora a aplicar seria a criação de associações ou cooperativas de “auto-

emprego”, de modo a empregar um maior número de pessoas no mercado de trabalho, ou 

mesmo tempo que se consolidam as empresas. 

Para diminuir os gastos das importações de combustíveis fósseis, seria conveniente apostar 

nas energias renováveis, desde a fase do desenvolvimento tecnológico até à produção dos 

equipamentos. Deve ser criado um modelo de eficiência energética, tanto nos edifícios 

públicos, como nos privados. 

Relativamente à educação, uma das vertentes mais importantes para garantir o futuro da 

República, deve-se apostar em mais e melhores equipamentos tecnológicos para as nossas 

escolas, com a devida manutenção periódica dos mesmos. Por outro lado, devem existir 

estudos periódicos quanto ao nível de empregabilidade dos Cursos para que esteja 

assegurado um dos direitos do cidadão que é o de ter um emprego.  

 

 

 

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

 

1. Para assegurar os valores e os princípios básicos da República, é urgente diminuir os gastos 

públicos, apostar num futuro baseado nas energias renováveis, numa educação de qualidade 
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e lançar alternativas às pessoas desempregadas.   

 

 

2.       

 

 

3.       

 


