
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 Vila Verde 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a Educação é o pilar base da sociedade de qualquer país e que esta  se 

encontra actualmente propensa a inúmeras irregularidades na nossa República, uma vez que, 

todos os alunos que concorrem ao mesmo universo universitário têm critérios de avaliação 

diferentes nas mesmas disciplinas em escolas diferentes, apesar dos mesmos conteúdos 

programáticos, e considerando que estas diferenças percentuais podem benificiar ou 

prejudicar os alunos de forma aleatória; 

Considerando  a preservação da economia nacional e a necessidade de apoio aos 

empresários portugueses face á competitividade estrangeira no seu próprio mercado; 

Considerando a fraca adesão aos períodos eleitorais e a abstenção neles verificada, bem 

como o actual desinteresse pelos orgãos de soberania do país, traduzido nas elevadas taxas 

de abstenção expressas na maioria das eleições. 

Propomos as seguintes medidas: 

 

 

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

 

1.  Universalizar os critérios de avaliação em todos os estabelecimentos de Ensino Secundário, 

tornando mais justo o sistema de ingresso ao Ensino Superior. 

 

 

2. Reduzir o pacote de ajudas fiscais aos pequenos comerciantes estrangeiros, com vista à 
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estabilidade económica, e ao apoio à economia nacional, através de incentivos aos pequenos 

comerciantes portugueses, para que eles se tornem cada vez mais competitivos no mercado 

nacional. 

 

 

3. Eleger os deputados em função dos votos expressos nas urnas, criando o partido virtual da 

abstenção, o qual, seria considerado na distribuição de deputados pelo método d'Hondt, ou 

seja, os lugares correspondentes à abstenção não teriam assento parlamentar. Esta medida 

contribuiria para o empenho quer dos partidos em si, quer da população em geral, no 

combate à abstenção.   

 


