
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 Alves Redol 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A implantação da República em Portugal faz 100 anos em 5 de Outubro de 2010.Tendo em 

conta os ideais republicanos, liberais, democráticos e socialistas, em que os direitos civis, a 

liberdade individual, o direito de propriedade, a tolerância e o pluralismo bem como a justiça 

social são os principais vectores de uma vivência democrática, cabe-nos a nós, como cidadãos, 

o dever de participar na  vida cívica do nosso país e construir um Portugal melhor, onde os 

nossos anseios e preocupações sejam escutados e atendidos e os nossos sonhos 

concretizáveis. 

Sabemos que a República desconhece privilégios de nascimento, premiando os cidadãos pelo 

seu mérito, concedendo-lhes oportunidades iguais para a sua realização pessoal, profissional 

e familiar, no entanto, também sabemos pela nossa vivência, que esses ideais e valores 

preconizados nem sempre são uma realidade. Vejamos, por exemplo, a dificuldade na 

obtenção de um estágio subsidiado, as desigualdades sociais em termos de educação ou a 

exclusão social dos ex-presidiários ou das famílias carenciadas. 

Não basta apregoar os ideais e a ética republicana, é preciso que todos, governantes e 

cidadãos se empenhem mais activamente na defesa de uma República, onde todos os 

Portugueses se revejam, tal como proferiu o Senhor Presidente da República  no seu discurso  

em 5 de Outubro de 2009. Cabe-nos a nós, jovens,como cidadãos livres e iguais, agir e intervir 

na res publica,  protestando, reclamando, denunciando e propondo alterações, quer na 

escola, quer nas autarquias, quer nas organizações governamentais e não 

governamentais.Nesta base propomos as seguintes medidas: 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. No plano actual do nosso país, assistimos a uma proliferação de estágios não renumerados, 

chegando mesmo ao ponto de não se oferecer qualquer género de subsídios que cubram 

deslocação, alimentação ou seguro, o que nos leva a atingir um verdadeiro estado de 

desrespeito pelos direitos e dignidade dos trabalhadores jovens. Neste sentido, propomos a 

criação de um mecanismo de incentivos estatais às empresas que garantem estes estágios. 

Assim, cada estagiário teria direito a meio salário mínimo, garantindo a sua sustentabilidade 

económica face às despesas inerentes e funcionando como incentivo à sua actividade 

profissional.  

 

 

2. Com o objectivo de tornar a reintegração social e moral dos presidiários um processo 

melhor, mais rápido e mais eficaz, propomos que seja criada uma oferta, não obrigatória, de 

trabalho em prol da comunidade. Esta oferta deve estar disponível para todos os reclusos 

condenados por crimes de cariz não grave, factor a ser definido em julgamento. Os fundos 

gerados por esta mão-de-obra devem ser repartidos entre o presidiário e o estabelecimento 

em que ele se encontra. O dinheiro acumulado pelo presidiário ser-lhe-à entregue quando 

concluir a pena, oferecendo-lhe uma hipótese de reinserção social digna, diminuindo a 

probabilidade de reincidência no crime.  

 

 

3. De acordo com os recentes dados do Eurostat revelados na abertura do ano europeu de 

combate à pobreza e exclusão social, o risco de pobreza em Portugal mantém-se nos 18%, um 

ponto acima da média europeia e o risco de pobreza entre a população até aos 18 anos 

cresceu para 23%. Face a esta realidade, propomos um plano de acção a nível nacional, 

regional e local dirigido a famílias carenciadas com crianças e adolescentes  : garantir duas 

refeições diárias, nas escolas ; alargar o apoio  a nível dos transportes escolares; dinamizar a 

nível das autarquias, das escolas e IEFP um apoio social e psicológico efectivos; criar gabinetes 

de apoio abertos de forma a ajudar as famílias em dificuldades a resolver os seus problemas 

do dia a dia; redefinir e garantir a atribuição de bolsas de estudo a jovens estudantes em 
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risco; apoio à habitação. 

 

 

 


