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: Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha
Circulo: Aveiro
Sessão: secundário

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

“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade
popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.” (art.1º
princípios fundamentais da República Portuguesa), é com base nestes fundamentos que
achamos que actualmente Portugal foge à sua essência enquanto República baseada na
garantia da liberdade, da justiça e da solidariedade. Pois infelizmente, é notável que a nossa
sociedade não podia estar mais condenada à escravidão de um emprego inseguro (elevando a
10,2% a taxa de desemprego); à injustiça, vendo o seu direito à um sistema de saúde de
qualidade limitado para os mais privilegiados; e ao desleixo e abandono das suas terras do
interior e das suas populações sós e envelhecidas, concentrando a população activa
basicamente no litoral. Focando estas três áreas prioritárias para a República: Economia
empresarial, Sistema de Saúde e Ordenamento Territorial do interior, formulamos algumas
medidas para a sua melhoria.

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

1. Para quase 80% da população activa seria relevante preocuparmo-nos com a manutenção

dos seus postos de trabalho, e para isso defendemos a atribuição de apoios e ajudas da
segurança social a empresas endividadas promovendo a libertação de linhas de crédito com
vista à reestruturação da dívida já existente, bem como garantir a liquidez necessária até à
retoma do mercado, reafirmando assim uma empresa viável. Pois é muitas vezes devido à
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falta de cooperação dos órgãos administrativos sociais que as empresas não conseguem
sobreviver numa crise deste género, sobretudo, sendo o problema principal a falta de
liquidez.

2. Segundo o princípio da República na promoção do bem-estar e da qualidade de vida do
povo e na igualdade real entre os portugueses, tendo em conta a efectivação dos direitos
económicos e sociais, propomos, para uma melhoria da qualidade do sistema de saúde, a
implementação de hospitais semi-privados, isto é, o hospital adquire uma gestão do tipo
empresarial reduzindo os custos de investimento da parte do Estado, beneficiando os utentes
com a possibilidade de usufruírem de consultas e intervenções cirúrgicas a tempo e horas.
Sendo um serviço cotizado através da segurança social será acessível a todos como para o
público actual, mas com a integração de medicina oral. O hospital beneficiará de redução de
impostos e de incentivos fiscais.

3. Segundo o Artigo 81.º das Incumbências prioritárias do Estado, a nossa República deve
“Promover a coesão económica e social de todo o território nacional…eliminando
progressivamente as diferenças económicas e sociais…entre o litoral e o interior”. Deste
modo, queremos lutar contra a desertificação do interior para não reduzir o nosso país a uma
simples mancha no litoral. Para tal, é preciso dinamizá-lo através da instalação de serviços
(como hospitais, universidades, laboratórios de pesquisa, centros culturais) atraindo a
população e incentivando as empresas através de alguns benefícios fiscais para a sua fixação.
Aproveitar, também, o genuíno das terras, apostando no turismo e na agricultura biológica,
dando-lhe o seu devido valor.»

