Círculo de Beja

Projecto de Recomendação à Assembleia da República

Os deputados do Círculo de Beja apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações:

1. Sensibilizar os jovens de hoje para a necessidade de passar da “teoria à
prática” no quadro da desigualdade entre os sexos. Promover actividades que
possam fomentar nos jovens o desenvolver de uma atitude de entendimento
desta problemática, rejeitando todos os comportamentos que violem este
princípio constitucional básico e defendendo todos aqueles que efectivamente
se possam traduzir numa justa igualdade de oportunidades no universo
Mulher/Homem e promover a paridade dos sexos na vida política e social.
2. Dado que o nosso distrito tem uma comunidade educativa constituída por um
significativo grupo de alunos originário de Cabo Verde, gostaríamos de ver
tratada a influência da implantação da República neste território. Sentimos no
decorrer deste processo, a falta de informação, pelo que propomos que este
tema seja alvo de uma exposição itinerante que percorresse as várias escolas
e informasse os alunos sobre este tema.
3. Consciencializar e fazer campanhas de sensibilização para que os cidadãos
sejam mais participativos e que percebam a importância da participação na
vida política e pública do nosso país. Desta forma é também importante que os
nossos governantes mostrem o resultado dessa participação e reconheçam os
participantes.
4. Uma República que foge aos seus compromissos não o é jamais. Assim,
propomos a efectivação da regionalização como meio descentralização do país
e eficaz desenvolvimento homogéneo do mesmo. Chega de bicefalia e
litorização e desenvolva-se o país como um todo, como uma unidade,
atenuando diferenças ao invés de as adensar na concentração do poder e
investimento apenas em duas áreas metropolitanas.
5. Debate da importância do ensino na vida da população, ao nível cultural,
económico e social.

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Beja a 16 de Março de 2010.

