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: Sec. Dr. António Carvalho Figueiredo
Circulo: Loures
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Tal como sugere o tema do projecto, comemora-se este ano o centenário da República
Portuguesa, a qual foi implementada em 1910 com o intuito de emendar os erros cometidos
pela monarquia e, também, de dar voz ao povo da nossa nação.
Contudo, e à semelhança do que sucedeu com outros regimes, constatamos que uma grande
parte dos seus ideais e das suas conquistas em matéria de cidadania e qualidade de vida se foi
perdendo com o passar do tempo e por isso pretendemos aproveitar esta ocasião para
relembrar alguns e propor medidas que os "reavivem".
Assim, o nosso projecto pretende salientar os ideais dos trabalhadores daquela época, no que
diz respeito às horas diárias e semanais de trabalho, e a defesa da igualdade social a
diferentes níveis, como a educação e a cultura.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Com a intenção de promover a Cultura e de a tornar acessível a um maior número de

pessoas, defendemos a criação de passes culturais que proporcionem, aos seus detentores,
um acesso mais económico aos eventos promovidos por um conjunto de instituições culturais
aderentes, uma vez que o seu preço seria inferior à soma dos ingressos dos eventos
seleccionados. Teria validade de um ano e poderia ser utilizado para eventos que ocorressem
durante a sua validade. No que toca a eventos com lotação máxima, o utente deveria reservar
lugar com a antecedência requerida pela instituição aderente em questão.
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2. Com o objectivo de respeitar a carga horária diária e semanal idealizada naquela época,
sugerimos que se pague aos trabalhadores salários suficientes para lhes proporcionar
condições de vida razoáveis, que incentivem o cumprimento das horas de trabalho
estipuladas por lei e a produtividade – este objectivo poderá ser alcançado através da
atribuição de prémios por volume de trabalho em vez de carga horária.

3. No âmbito da igualdade social, resolvemos concentrar-nos na educação. A nossa sugestão
passa pelo aumento do número de vagas em áreas cuja procura seja muito maior que a oferta
(como é o caso de Medicina) e pela atribuição de benefícios fiscais a cursos de maior
complexidade ou menor procura, mas igualmente essenciais para o funcionamento de um
país.

