
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/3 de Rio Tinto 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

“Por uma Sociedade com outros Valores Sociais” 

Como jovens que somos privilegiamos a Liberdade e a Democracia, mas somos, ao mesmo 

tempo, por mais Igualdade e Solidariedade. Apoiamos a livre criatividade, a iniciativa 

realizadora, a capacidade de empreender, inovar e competir. Mas não nos conformamos com 

as desigualdades sociais, queremos mais igualdade de oportunidades, preferimos o trabalho e 

o mérito aos privilégios de nascimento e rendimento, queremos mais afirmação positiva a 

favor dos menos favorecidos, mais coesão social e bem-estar para todos. 

Por isso e considerando que… 

…ao mesmo tempo que se assiste ao florescer de lojas de luxo, assistimos também ao 

aumento do número daqueles que vivem no limiar da pobreza, com o consequente perigo de 

perda do direito de acesso à saúde, à segurança social, ao ensino e à habitação. 

…não é natural que as diferenças biológicas de sexo, determinem obrigatoriamente 

desigualdades entre homens e mulheres… 

…a globalização tomou a forma de uma ditadura dos mercados financeiros, acelerou a 

deslocalização do capital, está a destruir culturas, regiões, empregos e está a transformar-se 

numa colossal ofensiva contra as conquistas sociais e contra o próprio Estado… 

…a multiplicação de poderes burocráticos contra os poderes democráticos, a falta de 

transparência, a promiscuidade e o negocismo contaminam as estruturas do Estado, afastam 

os cidadãos da vida pública e politica e do exercício dos deveres cívicos, limitam a autonomia 

do Estado que se subordina a formas instrumentais de mobilização da opinião pública, que 

privilegia o vedetismo e o anúncio mais do que a decisão, a aparência mais do que a realidade 

e a propaganda mais do que a informação, tudo com evidente prejuízo do exercício legítimo 

da vontade política transformadora… 
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…o mercado não funciona sem falhas e que por si só não define estratégias nem realiza a 

justiça social, nem reflecte preocupações ambientais nem outras, pelo contrário gera tensões 

entre a garantia da plena igualdade cívica e politica e a inevitável desigualdade gerada pela 

própria dinâmica do mercado. 

 

 

 

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

 

1. A nossa Escola recomenda… 

      …um Novo Contrato Social, baseado na igualdade entre mulheres e homens e na 

construção de uma sociedade cosmopolita, multicultural e inclusiva, onde o crescimento da 

economia não está separado da coesão social nem da protecção ambiental e onde a 

renovação do modelo social, o incentivo à responsabilidade social das empresas e a protecção 

das pessoas contra a instabilidade dos mercados estão interligados.  

      Um Novo Contrato Social onde exista um Seguro Social Obrigatório para todos, assegurado 

pelo Estado para aqueles que não conseguem ingressar no primeiro emprego. 

      Um Novo Contrato Social onde o Enquadramento Legal para os Apoios Sociais, passe por 

uma maior transparência e rigor e por um maior combate à fraude, assim como por uma 

Contrapartida Cívica do Beneficiário. 

 

 

 

2.  …uma Nova Forma de Estar na Vida Pública, que renove e reforce as relações de confiança 

dos cidadãos com as instituições democráticas, para que estes deixem de se alhear e se 

empenhem cívica e politicamente.  

      Uma Nova Forma de Estar na Vida Pública onde haja um reforço da Fiscalização dos 

processos de atribuição e utilização dos dinheiros públicos, e onde as fraudes sejam punidas 

de uma forma exemplar.  

      Uma Nova forma de Estar na Vida Pública, onde se Reforce a Proximidade entre os Eleitos 

e os Eleitores, para o que se recomenda uma Revisão da Lei Eleitoral, com o objectivo de 

alterar o sistema eleitoral e por outro lado implementar a Regionalização.  
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3.  …um Reforço da Participação Cívica através da implementação de legislação que facilite e 

estimule a participação Associativa e o Voluntariado, divulgando o seu trabalho e 

promovendo a multiplicação de experiências bem sucedidas, atendendo a que estas formas 

de agir substituem muitas vezes o próprio Estado nas suas responsabilidades. 

 

                                                       Para fazer de Portugal… 

                                                       …um país mais Livre. 

                                                      …um país mais Próspero. 

                                                        …um país mais Justo. 

 

 


