
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 DE ALCANENA 

Circulo: SANTARÉM 

Sessão: SECUNDÁRIO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

"A política de juventude deverá ter como objectivos prioritários o desenvolvimento da 

personalidade dos jovens, a criação de condições para a sua efectiva integração na vida 

activa, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade." 

(In Constituição: art. 70º, nº2) 

Com efeito, é por considerarmos necessária e importante a integração dos jovens na vida 

activa que as nossas propostas vão no sentido de melhorar as condições económico-sociais do 

nosso país. Daí incidirmos sob as áreas mais problemáticas que, neste momento, são 

discutidas dentro da sociedade civil, nomeadamente a economia, o ambiente e a educação. 

Esperamos, de alguma forma, alertar o Estado Português para os anseios de uma juventude 

que vê neste projecto a possibilidade de ter um papel mais intervencionista. 

 Hoje em dia, os jovens, mesmo antes de entrar na faculdade, sentem-se obrigados a 

analisar rigorosamente o mundo do trabalho, tendo que fazer um estudo com maior 

incidência na empregabilidade dos diversos cursos que têm à sua disposição. Isto, também, 

porque com alguma facilidade encontramos um jovem licenciado numa determinada área a 

trabalhar numa outra diferente. A par desta situação, assistimos a muitas empresas que 

privilegiam empregados sem formação, deixando, assim, de parte aqueles que detêm 

habilitações qualificadas, fazendo-os chegar a pensar que os seus investimentos na educação 

foram, de certa maneira, fundo perdido. 

 Relativamente ao ambiente, é incompreensível que as várias populações não tenham 

possibilidade de tomar conhecimento das condições ambientais em que vivem. Qualquer 

cidadão, independentemente da raça, género ou idade, tem o direito à qualidade de vida, o 

que implica saber qual o grau de poluição do local onde vive ou onde poderá vir a viver ou 

trabalhar. Nesta medida, é urgente não só a implementação de estudos sobre o impacto da 

poluição na saúde pública, como também a sua divulgação junto das populações. Por exemplo 

no nosso distrito, nomeadamente no nosso concelho somos constantemente incomodados 

com esta situação. Existe um elevado número de pessoas com doenças oncológicas, 

respiratórias, perda de olfacto, desconhecendo-se a verificação de uma relação de 
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causalidade entre estas doenças e o mau cheiro e outras fontes de poluição decorrentes da 

indústria de curtumes. Esta poluição é de tal modo prejudicial à saúde pública que, em 2006, 

foi feita uma petição para a Assembleia da República, assunto que ainda hoje está a ser 

tratado. Sabemos, embora superficialmente que, por exemplo, o nível de doenças oncológicas 

em Alcanena é elevado comparado com outras zonas. No entanto, não podemos ter o facto 

como provado, visto que até agora nada foi confirmado oficialmente. 

Outros dos nossos problemas actuais está relacionado com o consumo responsável dos 

jovens. Actualmente, muitos jovens não têm plena consciência do que devem gastar ou não, 

dos gastos que provocam ao fim de um mês e do peso destas despesas no orçamento 

familiar. A verdade é que não existe uma cultura de poupança e de planificação entre os 

jovens, o que leva a que estes, independentemente do estado da macro economia ou da 

situação financeira familiar, continuem a gastar em coisas supérfluas.  

 

 

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

 

1. Atribuição, por parte do Estado e das Autarquias, de incentivos fiscais às empresas que 

apostem em mão-de-obra qualificada. 

 

 

2. Implementação de estudos sobre o efeito do impacto ambiental na saúde pública dos 

municípios em zonas particularmente afectadas pela poluição. 

 

 

3. Criação de uma actividade extra-curricular a partir do primeiro ciclo que vise o 

planeamento económico-financeiro. 

 


