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Projecto de Recomendação à Assembleia da República 
 
 

Os Deputados do Círculo de Beja apresentam à Assembleia da República as 

seguintes recomendações: 

 
1. A U.E. deve reforçar as políticas de imigração no sentido de melhorar a 

igualdade de oportunidades. Tem que se assegurar a segurança, mas combatendo 

a discriminação e o racismo.     

2. A União Europeia deve apostar na entrada de novos membros, tendo em 

atenção a estabilidade a todos os níveis, nomeadamente social, económico, 

político, cultural e ambiental, garantindo a equivalência de conhecimentos de forma 

a obter-se um grau de ensino automaticamente reconhecido em qualquer país 

membro.  

3. Criar as condições objectivas para que o Instituto da Juventude, através das suas 

delegações regionais, em parceria com as escolas e autarquias locais, mantenha 

um gabinete de informação, divulgação e sensibilização junto dos jovens das 

escolas, do Primeiro Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário. O referido 

gabinete deve funcionar como unidade móvel e em dias alternados de modo a 

abranger todas escolas de cada município. 

4. Propomos que sejam criadas directrizes europeias de modo a que os conteúdos 

das disciplinas de carácter científico e universitárias sejam iguais em todos os 

países da U.E. e assim facilitar as transferências de estabelecimento de ensino 

(nomeadamente universitários), programas de intercâmbio e a entrada dos jovens 

recém-formados no mercado de trabalho europeu. 

5. A União Europeia deve fomentar uma Europa mais justa que lute contra as 

desigualdades, o desemprego e a exclusão social. A União Europeia deve criar 

incentivos e novas oportunidades dirigidas àqueles que, à partida, são vítimas da 

exclusão social, e assim, do desemprego, tendo como principal objectivo a 

integração de, por exemplo, os ciganos no mundo do trabalho que são excluídos 

devido à etnia (sendo vistos como os “maus”, embora em todas as etnias haja 

pessoas más), e os deficientes porque eles não têm culpa de ser assim. 

 

 

Aprovado na Sessão Distrital realizada em Beja a 1 de Abril de 2008 


