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 de Fermil - Celorico de Basto
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

As medidas propostas tiveram em conta os conteúdos leccionados pelos dois docentes
envolvidos, bem como a faixa etária e as competências dos alunos.
Assim, dados os problemas inerentes à comunisdade global e nacional, achámos por bem
porpôr estas medidas, sendo que ambas foram seleccionadas de entre um grupo mais amplo
de medidas debatidas, as quais foram sendo abandonadas quando se verificou que a sua
fundamentação demonstrou não serem pertinentes.

A questão dos problemas ambientais ganharam ênfase nas últimas décadas do século XX e
assumem-se como uma prioridade no século XXI.
Os jovens, mais do que os adultos, valorizam e preocupam-se com os problemas da defesa
ambiental do planeta e mobilizam-se fortemente para estas causas.
A aposta séria no controlo da produção de resíduos e o seu posterior encaminhamento para
unidades diferenciadas constitui uma aposta fundamental para diminuir a emissãod e gases
poluentes.
Já é tarde para se adiarem questões e soluções que nos comprometem a todos. O tempo urge
e é necessária uma responsabilização colectiva pelos actos individuais!

A Segurança Rodoviária é um tema que preocupa a maioria dos cidadãos, já que os
traumatismos, ferimentos e lesões resultantes de acidentes rodoviários são a maior causa de
morte e incapacidade temporária e definitiva em quase todos os países do mundo
desenvolvido. Infelizmente, Portugal não é excepção. Muito pelo contrário, é o pior país da
União Europeia com taxas de mortalidade equivalentes ao dobro da média europeia.
Só com o empenhamento de todos será possível contribuir para que Portugal deixe de ser um
País onde crescer, viver e circular nos passeios, ruas e estradas corres¬ponde a um risco
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intolerável.
A vida é de cada um, mas a responsabilidade é de todos nós!

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

1. DEFESA DO AMBIENTE/PLANETA - Criação de um imposto suplementar de poluidor não

reciclador:
aumentar o preço dos produtos de tara perdida e permitir que cada produto cuja recipiente
possa ser devolvido permita a recuperação de uma percentagem do seu preço para o
consumidor;
aumentar a tarifa dos resíduos sólidos dométicos para os agregados familiares que não façam
reciclagem e separação do lixo, através de do taxamento acrescido do lixo indiferenciado;
criar recipientes e recolha de lixo apropriada para a realização da compostagem, de forma a
diminuir a quantidade de lixos despejados nos aterros sanitários, que de outra fora poderiam
servir de fertilizantes para jardins e terrenos agrícolas.

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL - Segurança rodoviária / Melhorar o Planeamento Urbano –
Para que seja possível circular entre dois pontos rapidamente e em segurança, é necessário
que as ruas e avenidas estejam correctamente hierarquizadas. Assim, propomos a realização
de estudos e planos de mobilidade por parte das Câmaras Municipais, assim como as
alterações necessárias para que se possa circular com mais rapidez e segurança para todos.
Defendemos a limitação do conta-quilómetros para 150 km/h; uma vez que a velocidade
máxima é os 120 Km/h, não se justifica a existência de carros cuja velocidade máxima
ultrapassa estes valores.
Propomos também, para segurança dos peões, a utilização de piso anti-derrapante na via
antes das passadeiras e a colocação racional das travessias de peões.
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