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Identificação da Escola: Escola Secundária de Mem Martins  

Circulo: Lisboa 

Sessão: Distrital  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Como a República Portuguesa comemora 100 anos desde a sua implantação, consideramos 

importante uma reflexão sobre os padrões já estabelecidos de modo a melhorar a nossa vida 

em sociedade. Uma das medidas propostas visa tornar o papel do cidadão na República mais 

activo através de uma clarificação mais adequada da situação actual do nosso país. Sendo a 

taxa de abstenção eleitoral um dos indicadores que mostra o desinteresse dos cidadãos face à 

República, consequência muitas vezes do descontentamento da população face aos seus 

governantes e a todas as forças politicas, existem ainda outros factores como, por exemplo, o 

envelhecimento da população e o seu respectivo nível de escolaridade que justificam os níveis 

de abstenção. Este défice de conhecimentos existente em parte da população portuguesa, 

devido à sua complexidade, dificulta a compreensão do processo democrático no seu todo. 

Havendo o exemplo do cartão único, propomos igualmente a possibilidade do voto electrónico, 

o reforço da publicidade institucional nos sites frequentados pelos jovens, além do parlamento 

dos jovens, podiam criar-se equipas de debate entre escolas, desenvolvendo assim o 

interesse pela democracia para além das campanhas eleitorais, apostando principalmente nos  

jovens que são o futuro da nossa nação e informando de maneira mais adequada os cidadãos 

portugueses com direito de voto. 

O desemprego afecta não só a economia como também o agravamento das condições de vida 

das famílias, sendo fundamental tomar medidas mais eficazes no combate a este problema. 

Sugerimos assim o investimento do Estado em obras públicas prioritárias, como hospitais, 

escolas e outras infra-estruturas fundamentais para o crescimento do país. Sabendo que são 

as pequenas e médias empresas a dar emprego a muitos trabalhadores portugueses, é 

fundamental melhorar os incentivos e ajudas a estas, possibilitando assim algum crescimento 

económico e equilibrando a nossa economia de forma mais estrutural. Todo este processo 

deve ter como base um desenvolvimento sustentável que respeite o ambiente visando um 

futuro melhor e de qualidade. 

O ensino português, tendo como objectivo formar cidadãos competentes, transformou-se por 
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vezes, numa mera obrigação encarada por alguns com relativo desinteresse.  As razões para 

este facto não passam só pelos estudantes mas por toda a comunidade escolar. Torna-se 

assim necessário apostar no desenvolvimento da qualidade do ensino, gerindo de uma melhor 

forma os recursos já existentes, pois só com melhores condições de trabalho aliados à 

modernização do sistema educativo e através de cursos profissionais ajustados às 

necessidades de empregabilidade do país se pode resolver este problema. Também a 

formação de professores para estes cursos deve ser um objectivo a ter em mente, pois 

nenhum jovem poderá alguma vez ser um cidadão competente caso na sua sociedade não 

encontre nenhum modelo que o forme a nível de cidadania e cultura. Esta medida pode 

melhorar a competitividade da nossa mão-de-obra e atrair empresas estrangeiras para 

Portugal  criando mais postos de trabalho, desenvolvendo assim a economia do nosso país. 

Assim, de acordo com a argumentação exposta, a Escola Secundária de Mem Martins 

apresenta as seguintes medidas para melhorar a República Portuguesa.   

 

 

 

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

 

1. Introduzir novos métodos e adaptar os já existentes de maneira a que a divulgação das 

características e do funcionamento da República Portuguesa seja mais eficaz, de modo a 

sensibilizar os cidadãos para os problemas do nosso país. Consideramos esta medida 

importante pois pretendemos incutir nos cidadãos uma consciência civica e transmitir 

conhecimentos que permitam a sua intervenção em todo o processo democratico e na tomada 

de decisões relativas ao desenvolvimento de Portugal. 

 

 

2. Atendendo a que o desemprego é um dos maiores problemas do nosso país e que afecta 

fortemente a nossa sociedade, entendemos que seria fundamental combatê-lo através do 

investimento do Estado em obras públicas prioritárias e melhorar os incentivos e ajudas às 

pequenas e médias empresas (PME's), pois é nelas que se encontram empregados a maior 

parte dos nossos trabalhadores;  

 

 

3. Desenvolver um ensino de qualidade apostando numa melhor gestão dos recursos 
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existentes e ao mesmo tempo criar novas infra-estruturas, continuando a apostar na formação 

dos professores e em cursos ajustados às necessidades do nosso país, tendo sempre como 

meta a melhoria da qualidade da nossa mão-de obra, aumentando a sua competitividade. Este 

aspecto é fundamental para atrair empresas estrangeiras a Portugal e por sua vez criarem 

mais postos de trabalho ajudando no desenvolvimento económico do nosso país.  

 


