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 Profissional Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Porque somos todos cidadãos plenos de direitos e deveres, devemos ter consciência de
que a Constituição da nossa República diz o seguinte: o Estado tem como tarefa a promoção
do bem-estar e da qualidade de vida (artigo 9º, d); diz também que todos têm direito ao
trabalho (artigo 58º). Queremos afirmar que todos têm o dever de trabalhar. Nós sabemos
que há pessoas que por alguma situação, e na óptica social que assiste ao Estado, beneficiam
do Rendimento Social de Inserção. Não estamos contra isto; mas, numa perspectiva de justiça
social e tendo conhecimento de algumas situações que nos rodeiam propomos as seguintes
medidas:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Maior controlo e acompanhamento de todas as pessoas que beneficiam do Rendimento

Social de Inserção.

2. Obrigatoriedade de todas as pessoas que usufruem do Rendimento Social de Inserção
praticarem trabalhos comunitários.
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