
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: EB2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã 

Circulo: Santarém 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O número de cidadãos formados em Portugal é cada vez mais baixo. Tal deve-se à quantia 

exorbitante que é cobrada aos alunos universitários, a qual é denominada PROPINAS, sendo a 

nossa luta a favor da sua diminuição. Dado que todos os alunos têm que pagar: alimentos, 

materiais de estudo (livros, cadernos, …), habitação, transportes, etc.. O dinheiro que, em 

termos actuais, possam receber com as bolsas de estudo não chega para tudo isso, pois, o 

valor exorbitante de diversos desses custos, leva muitas das vezes ao abandono dos cursos 

superiores devido a questões monetárias. Por isso, se o governo pretende que haja  cidadãos 

com formação superior, deve ajudá-los a concretizar esse propósito baixando o valor das 

propinas, dando-lhes uma efectiva possibilidade de a completar.Ora,  essa é uma questão de 

justiça social aplicada á educação, a fim de combater a desigualdade e a discriminação social 

actualmente existentes. 

Embora haja actualmente justiça neste país, temos de admitir que, na maioria das vezes, ela 

não é muito eficaz. Com efeito, apesar de muitos crimes serem de facto  punidos, as medidas 

de punição que actualmente são aplicadas não são as mais acertadas. Por isso, parece-nos 

justo  que haja uma justiça mais eficaz, uma vez que os direitos dos cidadãos deste país 

devem ser respeitados, para que estes se possam sentir mais seguros. Assim, apresentamos a 

sugestão de, em vez de um juiz avaliar a gravidade de um crime, haver antes um grupo de 

cidadãos - um júri - (que não tenha qualquer relação com as pessoas envolvidas nos casos), a 

analisar e a decidir a pena a atribuir pelos crimes em julgamento. Esta medida, como se sabe, 

já é aplicada noutros países e possui assinaláveis vantagens. 

Sabendo que a discriminação é um dos problemas mais comuns nas sociedades do século XXI. 

Entendendo-se que discriminar é o acto de “fazer distinção” de um indivíduo em função da 

sua raça, religião, orientação sexual ou sexo, idade ou nacionalidade. Constatando-se que a 

discriminação tem graves consequências, uma vez que pode levar à exclusão social. Notando-

se que, muitas vezes, a discriminação tem origem no preconceito, ou seja, num juízo 

preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante 

pessoas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou "estranhas". Dado o preconceito 

costumar indicar desconhecimento em relação a alguém ou a um grupo social que é 



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. 

diferente. Inferindo-se que, de modo geral, o ponto de partida do preconceito é uma 

generalização superficial das situações. Vendo que, quando esse preconceito toma 

proporções excessivas, pode até originar o chamado crime de ódio. Uma vez que, estes 

crimes de ódio são, com frequência, cometidos quando o criminoso selecciona 

intencionalmente a sua vítima em função de esta pertencer a um certo grupo que pretende 

lhe ser alheio. Concluímos que, geralmente, a exclusão social leva ao isolamento e à solidão, 

mas que o problema se pode ainda tornar mais complexo, chegando, até,  a violar outros 

direitos humanos. Logo, é importante que exista uma sociedade tolerante, na qual os 

cidadãos aprendam a respeitar a diversidade, por exemplo, cultural e a promover a 

integração de pessoas com algum tipo de diferenças relativamente a ela, diminuindo os 

problemas de sociabilização. 

 

 

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

 

1. Diminuição das propinas no ensino superior, dando uma efectiva oportunidade para  todos 

os jovens poderem tirar um curso superior, combatendo a desigualdade a discriminação 

social. 

 

 

2. Aplicação efectiva do direito a uma justiça mais eficaz, para uma maior segurança dos 

cidadãos e respeito pelos seus direitos. 

 

 

3. Criação de acções de formação contra a discriminação, promovendo a tolerância, de 

maneira a que seja possível sensibilizar a população, de modo a resolver este problema social. 

 


