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 Henriques Nogueira
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Após reflexão alargada na escola e, em geral, na comunidade escolar, ouvindo especialistas,
professores, familiares, amigos e meros conhecidos, após analisarmos o conceito e a história
da República, após identificarmos os seus valores fundamentais, depois de discutirmos a
República que temos e a República que queremos, chegámos à conclusão de que alguns
desses valores fundamentais estão ainda longe de serem uma realidade na vida dos
portugueses. A igualdade, a liberdade e a solidariedade, pilares básicos da Constituição da
nossa República, carecem ainda de grande aprofundamento.
Entendemos que a educação é o pilar fundamental sobre o qual se pode construir uma
República orientada para o aprofundamento desses mesmos valores. Melhorando a
educação, melhora-se o nível de liberdade das populações, melhora-se a sua saúde e
produtividade, melhora-se a sua possibilidade de aceder em condições de igualdade aos bens
da vida moderna. Por isso, duas das nossas medidas direccionam-se para a educação. A
terceira visa melhoria da saúde e segurança, pois estes são também valores básicos para uma
vida com dignidade humana.
Implementadas as nossas medidas, Portugal será uma República bem mais desenvolvida e
orientada para a satisfação dos valores básicos do ideal republicano por nós já referidos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar um serviço gratuito de internet de banda larga, apenas para uso educativo, para uso

de toda a população portuguesa, pondo-a disponível em diversos espaços públicos próximos
das populações, por mais recônditos que sejam os seus lugares (em paróquias, em cafés e em
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associações), de modo a facilitar o acesso à informação e às novas tecnologias. Numa
República moderna, a igualdade no acesso à informação é uma condição básica da igualdade
de oportunidades no desenvolvimento das potencialidades humanas e, cada vez mais, com a
informação a passar progressivamente do suporte de papel para o suporte digital, não ter
acesso à internet é factor de atrofiamento e desigualdade no desenvolvimento das pessoas.
Este sistema seria implementado num regime de parceria entre Governo, Câmaras, Juntas,
Associações, estabelecendo parcerias.

2. Melhoria do Serviço Nacional de Saúde através de:
- recrutamento de mais médicos e a sua colocação em todo o país de acordo com as
necessidades da população, combatendo a desigualdade da sua distribuição (concentrados no
litoral e grandes carências na assistência às populações mais afastadas dos grandes centros
urbanos);
- auditorias periódicas aos gastos do Serviço Nacional de Saúde por empresas independentes
e insuspeitas;
- reforço da higiene e segurança nos hospitais, criando uma «ASAE» para o sector;
- alargamento dos horários de atendimento para os ajustar às necessidades das populações.

3. Aumento das medidas de apoio e incentivo aos estudantes com:
- aumento do número de bolsas aos alunos comprovadamente carenciados;
- criação de um sistema de bolsas para premiar o mérito (atribuídas a alunos com
classificações de excelência);
- melhoria da informação aos alunos do secundário acerca dos cursos e condições de acesso
ao ensino superior e ao mercado do trabalho.

