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Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

             Como se avalia uma revolução? Uma revolução só é necessária e exigível quando a 

população assim o consente. Quando a opressão se propaga e a injustiça pulula pelos campos 

de trigo, só a plebe se pode insurgir contra os usurpadores do bem comum, como disse John 

Locke, filósofo inglês, "A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da 

nossa liberdade.".  

              Mas os seus ganhos nunca são uniformes, raramente a razão anda de mão dada com a 

vontade, difíceis são as horas e os dias que procedem à tomada do poder, a tentativa de gerir 

um estado com o temperamento falha na pouca razoabilidade que alimenta as acções, pondo 

em risco uma iniciativa tão nobre e aprazível como a mudança. 

 Assim, e depois de duas revoluções fulcrais para a liberdade nacional, jovens de hoje, 

como nós e muitos outros, vêem-se necessitados de continuar na busca pela felicidade, tão ao 

gosto de John Locke, e implementar também a sua vontade razoável no mundo de hoje, 

talvez não mais do que uma esperança, mas, e como disse Maquiavel, “Onde há uma vontade 

forte, não pode haver grandes dificuldades.”. 

 O que visamos é, no fundo, uma evolução fundamental para a capacidade intelectual 

dos petizes vindouros ,também como a sua fomentação, e premiação pelo esforço que estes 

levam a cabo na sua humilde tentativa de preencher lacunas que lhes são impostas. Para além 

de intentarmos uma sociedade mais pró-activa, mais dinâmica e criativa, que não se deixe 

amarrar pelas teias da perguiça e rejeite qualquer subsídio que possa ser substituído pelo 

trabalho.  

 Deste modo, apresentamo-vos três propostas. A primeira prende-se com a 

necessidade premente de dar resposta eficaz ao desmprego, provendo a vusca incessante 

pelo trabalho, nomeadamente quando, com subsídios elevados se promove o gosto pelo ócio 

e, tantas vezes, pela fraude. 

 A segunda resulta da prepotência com que, quotidianamente, nos vemos instigados, 

sendo os nossos esforços de futuro volatilizados por um mercado de trabalho desigual e 
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infrutífero. Gostaríamos de ver incentivos aos esforços dos jovens em superar-se e exceder-

se, garantindo-lhes/nos um futuro. 

 A terceira, e última, é, talvez, a par com a primeira, a mais significativa. Hoje em dia, 

quando se ingressa no ensino primário, há, já, uma diferença expressiva entre aqueles que 

frequentaram o ensino pré-escolar e os restantes, tornando desigual a experiência escolar. 

Assim, achamos que o ensino pré-escolar deveria ser tornado público e obrigatório, a partir 

dos primeiros anos da infância, equalizando as experiências e oportunidades. 

 Em suma, e concluindo a exposição, nas palavras de Voltaire, “O maior problema e o 

único que nos deve preocupar é vivermos felizes.”, tentando contribuir, concretamente,  para 

a evolução do ser, construindo. 

 

 

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

 

1. Alteração da distribuição de subsídios, homogeneizando os valores dos mesmos para os 

desempregados. 

O valor do subsídio, nomeadamente de desemprego, que mensalmente é dado às pessoas 

que se encontram na segurança social irá originar, a nosso ver, um clima de maior 

desvalorização da empregabilidade. Assim, o facto de se atribuírem salários correspondentes 

ao de um trabalhador, maioritariamente superior ao salário mínimo, levará a que muitas 

pessoas recusem vários empregos, pois preferem ficar em casa e receber este rendimento 

sem qq esforço. Concordamos que este subsídio seja superior , em situações excepcionais 

mas num curto espaço de tempo, por exemplo, num período máximo de 6 meses. Será que o 

rendimento não deveria aumentar para aqueles que efectivamente trabalham e se esforçam 

por uma vida melhor? 

 

 

2. Propomos o incentivo ao aluno, através de acordos do Estado com empresas que, 

procurando os melhores profissionais no seu ramo, subsidiem os jovens que se distanciem, 

positivamente, dos restantes. Assim, o esforço destes será recompensado e surge, 

propiciamente, uma forma de motivar os estudantes, sem ser, unicamente, pela atribuição de 

números e papéis ou documentos, altamente desmotivante para pequenos homens e 
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mulheres que se sentem inferiorizados. 

 

 

3. Finalmente, propomos que o ensino pré-escolar seja obrigatório desde os primeiros anos 

da primeira infância, colocando, em pé de igualdade, todos os jovens que ingressam no 

ensino primário. Claro que isto implicaria, para além de um investimento avultado do Estado, 

também a disponibilidade parental para que tal acontecesse. No entanto, e como a principal 

preocupação da população se prende, obrigatoriamente, com a questão monetária, esta 

educação “precoce” estimularia a inovação, assim como a criação, alimentado uma geração 

mais culta, conhecedora, consciente, capaz de progredir e rentabilizar, a médio/longo prazo, 

os gastos na sua educação.   

 


