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Identificação da Escola:EB 2,3 Sophia de Mello Breyner
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Com a 1.ª medida, pretendemos corporizar o princípio constitucional da "igualdade", uma vez
que mais ninguém tem direito a estas subvenções vitalícias. Denuncia-se, também, o elevado
número de reformas douradas que ajudam a tornar o sistema da segurança social menos
sustentável. Pelo que se propõe um teto monetário para este tipo de reformas, nunca deviam
ser superiores a 3 500 euros.
Visto que somos um país pequeno, o número de deputados da assembleia é muito superior às
nossas necessidades. Propomos, por isso, uma diminuição de 230 para 200, não penalizando
os pequenos partidos. Muitos países com mais densidade populacional possuem um muito
menor número de deputados.
Propomos, ainda, uma redução das excessivas mordomias a nível da alimentação,
transportes, telecomunicações e outras. Neste momento de austeridade, a elite política
deveria atuar em conformidade com o que pede ao povo português.
Para a 2.ª medida, o estado devia dar apoio a jovens e novos agricultores, proporcionando o
acesso a terrenos e empréstimos para criar novas explorações agrícolas, com juros baixos e a
longo prazo. Desta forma estaremos a desenvolver a economia, as comunidades rurais do
interior e a criar emprego.
Outro objetivo seria aliar a produção ao conhecimento. Fomentar a transferência de
conhecimento e de inovação do setor da educação para os setores agrícola, florestal, mineiro
e industrial, por forma a estabelecer um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo das
diversas atividades económicas. Ao defendermos o incremento dos nossos recursos naturais,
o estado permitiria o desenvolvimento sustentável, em conformidade com todas as medidas
propostas pelos programas de desenvolvimento comunitário. Esta política conduziria à
modernização destas atividades, à competitividade, à integração sectorial, ao desenvolvimento da agricultura biológica, da exploração mineira e da pesca sustentável.
Com a 3.ª medida, defendemos o investimento eficaz nas energias renováveis e de fontes não
convencionais em grande escala pois possuímos um enorme potencial de eficiência
energética. Para a diminuição da nossa dependência energética de países terceiros e para que
Portugal atinja maior autossuficiência e autoprodução a curto prazo defendemos que o
estado implemente as diretrizes da União Europeia em matéria energética. A implementação
das energias renováveis nas escolas e noutros equipamentos públicos, seria uma mais valia.
Realçamos a necessidade de apoiar os pequenos produtores de energias renováveis, incluindo

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

órgãos do poder regional e local, de modo a facilitar a sua integração na rede, devendo as
autoridades locais continuar a beneficiar de acesso simplificado ao financiamento do Banco
Europeu de Investimento para a energia sustentável.
Para complemento, o estado, as autoridades regionais, locais, as escolas e os representantes
da sociedade civil, devem lançar periodicamente campanhas com informação clara, acessível
e compreensível sobre "Educação para a Energia" nos media, de modo a envolver a sociedade
e as novas gerações na mudança de comportamentos.

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

1. Propomos a redução do número de deputados, a abolição das pensões vitalícias e outras
mordomias.

2. Defendemos uma melhor política de exploração dos recursos naturais: solo, subsolo e mar
para estimular a produção de boa qualidade e do que é nacional.

3. Defendemos a obrigatoriedade da utilização de energias renováveis em todos os
equipamentos públicos beneficiando dos fundos comunitários e da comparticipação do
estado.

