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 Secundária Soares Basto
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

As medidas propostas têm em conta o facto de vivermos em sociedade e como tal sermos
responsáveis pela melhoria das condições em que todos vivemos. seria de todo necessário
que a sociedade pudesse oferecer condições de igualdade e de oportunidade a todos os seus
membros. Uma sociedade com qualidade de vida será uma sociedade equilibrada. A
República está intimamente ligada com estes apsectos, devendo neste âmbito serem
apresentadas medidas que visem melhorar as desigualdades.

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

1. Educação de qualidade -- todos deveremos ter acesso a uma educação de qualidade que

nos permita melhorar a nossa formação pessoal e profissional. Deste modo, conseguiremos
ser competitivos e produzir um trabalho de qualidade.

2. Irradicação da probreza -- a pobreza contribuiu para uma sociedade pouco evoluída, por
isso, dever-se-á fomentar o emprego, criando benefícios fiscais para as empresas que gerem
novas vagas. Deverá também ser fomentada a formação profissional ao longo da vida, para
criar a requalificação dos trabalhadores.
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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.

3. Acabar com os desiquilibrios regionais -- melhorar as vias de acesso ao interior e criar
incentivos fiscais para a fixação de pessoas e empresas nas zonas do interior.

