
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) 

 

1 - Criação de uma Biblioteca digital 

Pretende-se com este projecto, conceder um incentivo a nível escolar para os estudantes e 

professores. Uma nova estratégia que oferece a rápida possibilidade de pesquisa de 

informação. Tornando-a mais acessível a todos. Criar uma Biblioteca Online ou Digital traria 

uma maior facilidade de acesso a livros, mapas, documentos entre outros. Não só para 

estudantes e professores, mas também para todos aqueles que não possuem qualquer tipo 

de ligação ao ensino escolar.  

2-Aumento das verbas para alunos e escolas  

 Procuramos que os subsídios para os alunos sejam aumentados, uma vez que até os escalões 

mais altos do Sase não oferecem  verbas suficientes aos alunos para sequer comprarem todos 

os livros necessários, fornecendo-lhes assim todos os materiais necessários para uma 

aprendizagem igualitária. Pretendemos obter maiores verbas para as nossas escolas para que 

as mesmas possam contratar professores e funcionários mais qualificados e oferecer mais 

meios de estudo aos alunos.  

3 - Criação de uma parceria entre escolas e empresas da mesma região - Com esta medida 

procuramos que haja um aulmento significativo de verbas por parte do estado para projectos 

de parceria entre empresas e escolas da mesma região .  Visamos impulsionar assim a 

economia local e nacional, desenvolvendo várias industrias que se encontravam à beira do 

colapso financeiro criando assim postos de trabalho, tornando os nossos sectores industriais 

mais competitivos no mercado externo, reduzindo o número de importações e incentivando 

outros portugueses e cada vez mais indústrias a investirem no seu próprio país .  

 

 

 

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



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. 

 

1. Criação de uma Biblioteca digital em cada escola  

 

 

2. Aumento das verbas para alunos e escolas 

 

 

3. Criação de uma parceria entre escolas e empresas da mesma região.  

 


