
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 com 3º Ciclo do Ensino Básico Almeida Garrett 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No âmbito da República demos particular interesse a duas áreas estruturantes da sociedade: 

Educação e Saúde. Daí que, quer os nossos motivos quer as nossas medidas, incidam nestas 

áreas. 

Uma das medidas votadas na sessão escolar foi a diminuição dos preços dos manuais 

escolares, que defendemos da seguinte forma: 

 - Subsídios à produção dos manuais, de forma a conseguir baixar os custos médios de 

produção, baixando então o custo final ao consumidor. 

- Controlo por parte do Estado para conseguir manter uma concorrência de mercado justa e 

igual entre as várias editoras, evitando situações monopolistas. 

- As escolas ficariam responsáveis pela criação de uma bolsa de livros, à qual os alunos teriam 

acesso, obtendo manuais já utilizados por estudantes, diminuindo assim os encargos 

familiares. 

- O Estado, em parceria com as editoras, poderia disponibilizar uma maior variedade de 

manuais escolares nas bibliotecas escolares e nas públicas para uma requisição temporária 

pelos estudantes. 

Propomos como segunda medida: Alteração do regime de aulas de substituição, que 

defendemos da seguinte forma: 

- Fim das aulas de substituição nos últimos tempos do horário escolar caso não haja plano de 

aula nem um professor especializado dessa mesma disciplina. 

- Ocupação dos tempos de substituição, caso não haja nenhum professor especializado da 

disciplina bem como um plano de aula pré-definido.  

• Estes tempos seriam utilizados para proveito próprio não só do aluno como do 

professor envolvido 
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A última medida votada: Disponibilizar os fármacos em doses diferentes, para corresponder 

às necessidades dos utentes de saúde, que defendemos da seguinte forma: 

- Todos os medicamentos deviam ter caixas de grande e pequena dosagem. Com isto evitar-

se-ia o desperdício. Contribuir-se-ia para reduzir a poluição ambiental. 

- Implementar as unidoses que proporcionaria poupança e ganhos, vantajosos para os 

orçamentos familiares. 

- Os fármacos deviam ser adquiridos em embalagens alternativas às conhecidas no nosso país, 

reduzindo deste modo os custos na produção das mesmas. 

- A política das unidoses devia ser de carácter obrigatório em todas as farmácias, e não só nas 

farmácias de ambulatório. 

 

 

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

 

1.   Diminuição dos preços dos manuais escolares 

 

 

2. .  Alteração do regime de aulas de substituição. 

 

 

3.   Disponibilização de fármacos em doses diferentes, para corresponder às necessidades dos 

utentes de saúde. 

 


