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Identificação da Escola: Escola Secundária Camilo Castelo Branco
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

No presente, é notório um certo desinteresse relativamente aos problemas sociais ainda
existentes na República Portuguesa. A melhor forma de contrariar tal situação é através da
educação dos jovens portugueses para que assumam um papel mais activo na sociedade e
desenvolvam noções de cidadania, bem como estejam conscientes da existência de realidades
deveras diferentes daquela que conhecem. Assim, através do Serviço Cívico promove-se um
pensamento universal e sensibiliza-se os jovens para os problemas de Portugal, na medida em
que começam a ver, presenciar e a tentar entender como vivem os mais desfavorecidos. O
contacto pessoal que lhes passa a ser permitido travar com um variadíssimo conjunto de
pessoas conduzirá a um pensamento no todo, no bem comum, e nunca a um pensamento
mais egoísta, direccionado apenas para eles próprios.
De acordo com o relatório da comunidade europeia relativo à agricultura, mais
concretamente à agricultura portuguesa em comparação com a de outros países europeus,
um problema foi detectado: a falta de competitividade. A falta de formação dos agricultores
portugueses é apontada como principal causa para uma tão baixa competitividade da
agricultura portuguesa. A segunda medida que nós propomos vai precisamente nesse sentido:
direccionar os subsídios para aqueles que receberem formação, pois isso servirá como
incentivo à formação na área agrícola e irá torná-la mais rentável. Mas, tendo consciência de
que muitos dos agricultores portugueses são já idosos, sem condições suficientes para se
formarem, para tornar a medida viável tencionamos que não se tenha exclusivamente em
conta a formação do agricultor, mas também o seu perfil. Neste sentido, consideramos que
esta é uma medida essencial, ainda que os resultados sejam observáveis apenas a
médio/longo prazo.
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A segurança da população no seu quotidiano deve ser garantida pelos profissionais em
relação aos quais não existam dúvidas no que diz respeito à sua capacidade para cumprir de
uma forma eficaz a sua função. Se os testes realizados aos agentes policiais ocorressem com
maior regularidade ao longo das suas carreiras, então poderíamos ter um grau maior de
certeza de que estes estão verdadeiramente aptos para exercer as suas funções. É
precisamente neste sentido que os testes físicos e psicotécnicos devem ser realizados
regularmente: só assim teremos garantias, com dados concretos, que as forças policias
portuguesas se encontram absolutamente capazes de cumprir o seu dever: proteger os
cidadãos portugueses.

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

1. Inserção no programa escolar do ensino secundário de 30 horas de Serviço Cívico

obrigatórias, que serão cumpridas ao longo dos três anos de escolaridade. A altura para o
cumprir ficará ao critério de cada aluno, contudo deverão ser cumpridas no mínimo 5 horas
em cada ano lectivo . Neste sentido, as instituições não ficam lotadas com jovens durante um
período de tempo, mas recebem o seu apoio, ao longo de cada ano lectivo. Devem ser criadas
listas onde constem as instituições a nível autárquico que se encontram disponíveis para
receber os jovens. Cada um poderá escolher onde pretende cumprir o seu Serviço Cívico,
podendo, inclusive, cumpri-lo em diferentes instituições ao longo dos três anos, no sentido de
alargar a sua visão relativamente à realidade que o rodeia.

2. Diferenciar os montantes das ajudas ao sector agrícola em função da formação técnica e
académica dos agricultores: aqueles que comprovem possuir um curso técnico/académico e
que pretendam por em prática aquilo que aprenderam na área da agricultura deverão receber
um subsídio agrícola maior do que aqueles que não preenchem estes requisitos. Contudo, o
subsídio deve também ter em consideração a idade do agricultor. Assim, aqueles agricultores
que não possuem qualquer tipo de formação nesta área e que não têm condições suficientes
para se formarem (inclusive devido à sua idade avançada) deverão também receber um
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subsídio, mas com um valor inferior relativamente àqueles que são formados.

3. Prática de testes físicos e psicotécnicos às forças policiais com maior regularidade (pelo
menos uma vez por ano), no sentido de garantir uma melhor performance dos agentes ao
longo de toda a sua carreira. Caso um polícia não passe nos testes físicos será transferido para
a área administrativas ou, caso não se revele psicologicamente capaz de exercer a sua função
deve ser acompanhado por um psicólogo (a esquadra deverá trabalhar em parceria com o
centro de saúde). Em casos extremos deverá utilizar a baixa médica, até que recupere as suas
capacidades. A idade e sexo dos agentes devem ser sempre considerados, pelo que devem ser
criadas tabelas específicas para os testes físicos, onde se irá diferenciar os níveis que cada um
deve atingir de acordo com a sua idade e sexo (exemplo: quanto mais velho, menos será
exigido de si).

