
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 da Gefanha da Nazaré 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Por sermos uma turma do secundário de línguas e humanidades, achámos por bem a nossa 

contribuição neste projecto baseado no centenário da República. Consideramos ainda, 

enquanto alunos e futuros cidadãos activos que é de extrema importância a nossa 

participação na vida política, social e económica do país, com as medidas elaboradas para 

cada um destes itens.      

 

 

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

 

1.  Carácter económico - Desenvolvimento da agricultura e da industria nacional. Para 

tal, devemos apostar nos produtos nacionais, designadamente nos de valor acrescentado. No 

sector agrícola propomos  o desenvolvimento do cultivo de produtos biológicos, vinho, flores, 

frutas, frutos secos, azeite, queijos, enchidos, etc. No sector industrial apostar nas  marcas 

nacionais que se desenvolvam com base no design e na originalidade, com vista a serem mais 

competitivas no mercado externo. A criação de industrias cada vez menos dependentes das 

ajudas do Estado. Este só deve proporcionar as condições para o seu desenvolvimento 

(diminuição da carga, fontes de energia mais baratas, por exemplo).      

 

 

2.  Carácter social - Propomos que se dê uma especial atenção aos problemas com que a 

mulher se defronta nos dias de hoje, designadamente enquanto mãe (poucos incentivos à 
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natalidade, horários pouco flexíveis para desenvolver a relação entre mãe/filho, e a existência 

de contratos de trabalho que proíbem a gravidez da mulher durante dois anos). Também a 

violência doméstica nos preocupa. Neste âmbito, pretendemos que o governo amplie a rede 

de refúgios e os tribunais actuem de forma mais célere na resolução deste problema.      

 

 

3.  Carácter político - Sensibilizar os cidadãos para uma efectiva participação política. 

Pretende-se que as pessoas aprendam a defender os seus interesses e das comunidades em 

que se inserem. Propomos que o voto se torne obrigatório. Também o combate à corrupção e 

a fuga aos impostos passa pela acção individual (pedir um recibo de todas as compras 

feitas).      

 


