
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 do Monte de Caparica 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A República implantada em 1910 permitiu à sociedade portuguesa uma maior participação na 

vida política do país e a aquisição de direitos sociais para os cidadãos nacionais: escolaridade, 

maior igualdade de direitos entre os cônjuges e direito à greve entre outros. Mas, a 

democracia e a estabilidade nem sempre foram transversais ao século XX: passámos pelo 

Estado Novo no qual as relações democráticas estiveram em perigo. A liberdade de 

pensamentos era censurada, e não se reconhecia os direitos de auto-determinação dos povos 

das ex-colónias portuguesas. Mais tarde, com o 25 de Abril de 1974, o Estado de Direito, veio 

trazer liberdade, democracia e paz social. Contudo a realidade de hoje reflecte ainda 

situações sociais injustas, degradação do património histórico e cultural e atentados sobre a 

paisagem natural colocando em risco um desenvolvimento sustentável. É neste perspectiva 

que as nossas propostas visam ir ao encontro de um espaço mais justo, sem atropelos à 

dignidade humana e no qual o ambiente e o património histórico sejam também 

considerados verdadeiras âncoras do nosso desenvolvimento. 

 

 

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

 

1. Permitir maior igualdade de oportunidades à comunidade de imigrantes nas zonas 

suburbanas de Lisboa e em especial na região de Almada /Caparica. Para isso propomos a 

construção de centros de integração para imigrantes, nas áreas periféricas às grandes 

cidades. Isto permitiria maior articulação com a cultura do país, com as escolas, com as 
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autarquias. Estes centros poderiam disponibilizar dados sobre a possibilidade de emprego, 

segurança social e habitação existentes na região. Poderiam ainda oferecer apoio psicológico 

para situações mais problemáticas, como por exemplo para os mais jovens que se encontram 

desenraizados da sua terra natal e por vezes da família mais chegada. Ajudar à inclusão é o 

que se pretende para estes cidadãos do mundo que procuram outros lugares para viver por 

razões sobretudo socioeconómicas.  

 

 

2. A nossa proposta propõe mais atenção à requalificação do património histórico nacional. É 

o caso da Torre Velha de Caparica, localizada na margem esquerda do Tejo, em frente à Torre 

de Belém (Torre Nova). A Torre Velha é uma das fortificações mais antigas do Concelho de 

Almada. Foi mandada construir por D. João I (entre 1385 e 1433) para defesa da entrada do 

rio Tejo. Este forte foi utilizado também como lugar de quarentena, destinado a abrigar 

passageiros e tripulantes das embarcações que chegavam à capital com suspeita de doenças 

contagiosas. A Torre Velha encontra-se actualmente num estado de degradação muito 

avançado não contribuindo para o reconhecimento da história do concelho e do país. 

 

 

3. Sensibilização da população jovem para a diminuição da violência no namoro, pois é 

frequente e afecta todas as classes sociais. As consequências podem ser graves em termos 

físicos e mentais para os adolescentes em causa. Para isso propomos a realização de várias 

palestras nas escolas onde se debata este problema de modo a reflectir-se sobre as causas e o 

respeito que deve existir dentro de uma relação amorosa.   

 


