
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: Secundária de Latino Coelho de lamego 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Face ao tema proposto, para o debate no Parlamento Jovem, defendemos as seguintes 

medidas que, dentro da temática “República”, podem favorecer os interesses dos cidadãos 

mediante o sistema governativo em que nos integramos. 

1. Mudar de política para combater o desemprego. 

 O desemprego, actualmente, atinge 18,8% dos jovens portugueses. Esta taxa revela 

que, em Portugal, está estabelecido o maior número de desempregados no sector jovem, face 

ao resto da Europa. 

 Sente-se que o ensino no nosso país não incentiva os jovens ao mercado de trabalho 

e não os prepara para “o saber estar no trabalho”. Com isto defendemos que devia ser 

facilitado a criação dos jovens empreendedores e que o ensino deveria estar apto para 

incentivar os jovens na criação das suas pequenas e médias empresas. Facto fundamental 

que fomentaria a criação de mais postos de trabalho reduzindo drasticamente o desemprego 

nesta faixa etária.  

 O ensino na Escola Portuguesa deveria apenas encaminhar os alunos, não apenas 

para uma  uma área vocacional,  mas alertá-los, também, para a entrada nas secções 

profissionais que apresentam mais ofertas no mercado de trabalho. Conduzindo os jovens 

para estes níveis de ensino focalizados em áreas práticas, como os cursos profissionais, 

tecnológicos e artísticos, assim se deveria assumir uma postura igualitária em relação a todos 

os outros níveis de ensino. Seria uma forma razoável e profícua que iria garantir habilitações 

profissionais e literárias conducentes ao ingresso no mercado de trabalho. 

 Embora, mais direccionada e centralizada esta medida iria favorecer o actual sistema, 

pois integra todo o conjunto de interesses dos cidadãos que vivem na República hodierna. 

2. A importância dos círculos uninominais como forma de fortalecer o Sistema Político da 

República. 

 A adopção dos círculos uninominais, iria permitir que as diferentes regiões pudessem 

vir a ser representadas por um único deputado, coarctando a preferência/referência partidária. 

Normalmente ao votarmos num partido para as eleições legislativas, estamos, a eleger, 
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segundo o método de Hondt, o número de candidatos que vão representar o nosso Distrito na 

Assembleia da República e essa decisão é realizada sem muitas vezes termos um 

conhecimento sério e aprofundado dos deputados eleitos. 

 Com isto, pretendemos que os cidadãos tomem conhecimento do candidato a eleger 

por cada Distrito. Candidato esse que, não estando associando a qualquer partido, 

defendesse, unicamente, os problemas relacionados com os concelhos abrangentes. Tal 

acontecimento  levaria ao Parlamento uma ideia mais ampliada e minuciosa das perturbações 

que afectam o quotidiano de cada região e dos seus habitantes. 

3. Reorganização dos serviços do estado. 

 O Estado devia ser (re) organizado de modo a aproximar os serviços públicos ao 

cidadão, ou seja, todos os serviços deveriam ter a mesma repartição geográfica, contribuindo 

para isso uma maior organização interna. 

Questionamo-nos sobre a lógica desta Organização, uma vez que as Lojas do Cidadão não 

existem em todos os concelhos e se existem os serviços são ineficazes e tornam-se difíceis e 

demasiado burocráticos. Defendemos o alargamento dos serviços, devendo o Estado recorrer 

ao uso prioritário da tecnologia para melhorar a acessibilidade dos contribuintes. 

 

 

 

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

 

1.    Alterar a política face ao combate do desemprego. 

 

 

2.  Salientar a utilidade dos círculos uninominais como forma de fortalecer o Sistema 

 Político da República. 

 

 

3.   Reorganizar os serviços públicos do Estado mais relevantes para uma prestação mais 

 eficaz  ao cidadão português.   

 


