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Exposição de Motivos: 

O maior desafio que se coloca ao País neste início do século XXI no contexto da União 

Europeia é a valorização da educação e formação das crianças, jovens e população activa em 

geral. 

O Conselho da Europa, reunido em Lisboa em Março de 2002, definiu uma estratégia para todo 

o espaço da União Europeia, considerando “o emprego, as reformas económicas e a coesão 

social como elementos fundamentais de uma nova economia baseada no conhecimento.” Com 

a Estratégia de Lisboa, a União Europeia propôs-se transformar a sociedade europeia mais 

competitiva e mais proactiva com o objectivo de criar um desenvolvimento sustentável, mais e 

melhor emprego. 

Uma das medidas consagradas centrou-se na melhoria das condições de vida dos cidadãos, 

considerando que a educação e formação se constituem como os pilares fundamentais para 

alcançar este desiderato. 

Por tudo isto, Portugal deve investir na educação, não só no sentido da educação formal e 

académica, mas também numa vertente mais prática, técnica e profissionalizante, valorizando 

competências e saberes que permitam uma inserção dos jovens na vida activa. 

Além disso, é importante a implementação de formação especializada para os que já 

trabalham, no sentido de se actualizarem e adquirirem novas competências profissionais. 

Medidas propostas: 

1. Prioridade das questões da educação e formação. 

2. Criação de emprego. 

3. Reforma das políticas sociais e económicas. 



EXTERNATO COOPERATIVO DA BENEDITA 

 

Resultados das eleições: 

Número de eleitores inscritos: 595 

Número de votantes: 128 

Número de votos brancos: 1 

Número de votos nulos: 5 

Lista A: 69 votos (2 mandatos) 

Lista B: 53 (1 mandato) 

Nomes dos Deputados eleitos que participarão na Sessão Distrital/Regional: 

Susana Isabel Vicente do Coito 

Ana Cláudia Gonçalves da Silva 

Vanessa Marques Fialho 

Suplente: Carolina Ferreira Luís 

No início do ano lectivo, foi lançado às Turmas do Ensino Secundário o desafio de participarem 
no Parlamento dos Jovens. Uma Turma do 10º ano, do Curso de Ciências Socioeconómicas 
propôs-se dinamizar na Escola esta actividade. 

Publicitaram o Projecto junto dos alunos do Ensino Secundário e constituíram-se duas listas 
candidatas. 

Organizaram o Debate com a Deputada Odete João, do Partido Socialista, eleita pelo Círculo 
de Leiria (7 de Janeiro de 2008), debate amplamente participado, com a presença de cerca de 
360 alunos. 

Nas datas previstas, as Listas efectuaram campanha eleitoral. 

No dia 24 de Janeiro, realizaram-se as eleições dos Deputados para a Sessão Escolar, a qual 
contou com a participação de alunos do Ensino Secundário. Nesta Sessão, as Deputadas 
eleitas apresentaram e discutiram as suas teses, as quais se sintetizam no Projecto de 
Recomendação. 

 

 


