
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 Francisco Rodrigues Lobo 

Circulo: Leiria 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

a) a República assenta no princípio da construção de uma sociedade igualitária, justa e 

solidária, onde todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, 

conforme o disposto nos artºs 1º e 13º da Constituição da República Portuguesa; 

b) o princípio da igualdade supõe que seja atribuído aos estrangeiros, apátridas, 

membros de minorias étnicas, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, portadores de deficiência, 

entre outros, os mesmos direitos e igualdade de oportunidades, nomeadamente no acesso ao 

emprego, o que nem sempre se verifica; 

c) ao contrário dos princípios republicanos, o desemprego e a precariedade laboral 

ameaçam o futuro dos jovens, falando-se já de uma geração perdida; 

d) o contacto com o mundo do trabalho pode contribuir para facilitar a inserção dos 

jovens na vida profissional; 

e) as taxas de abstenção em Portugal têm atingido números muito elevados, sobretudo 

nas eleições europeias; 

f) os jovens, representantes do futuro do país, se mostram cada vez menos interessados 

pela política e a restante população deposita muito pouca confiança nos políticos e na política 

em geral; 

 

 

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

 

1. Criação de um gabinete governamental com poderes efectivos para certificar o 
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cumprimento das taxas de integração de portadores de deficiência e da igualdade de 

oportunidades de acesso a empregos, de modo a favorecer a integração social de ex-reclusos, 

ex-toxicodependentes, estrangeiros, apátridas e minorias étnicas, entre outros, de forma a 

promover um Estado mais justo e igualitário; 

 

 

2. Criar parcerias entre empresas/serviços e as escolas secundárias, de modo a facilitar o 

contacto dos alunos do 12º ano com o mundo do trabalho (através do desempenho de 

actividades não remuneradas), de forma a proporcionar-lhes novas experiências que 

contribuam para a sua vida futura; 

 

 

3. Fomentar o espírito crítico dos cidadãos relativamente à vida social e política, através da 

realização de mais referendos e da criação de novos meios de participação no contexto 

escolar, de modo a desenvolver reflexões político-ideológicas (ex: generalização de projectos 

como o Parlamento dos Jovens ou o Euroescola e debates mais frequentes com políticos); 

 


