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 Básica dos 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário DrªMª Judite

Serrão Andrade
Circulo: Santarém
Sessão: Básico

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

As políticas educativos dos últimos anos levaram ao abandono de espaços públicos que,
nalguns casos, se encontram em excelentes condições físicas, como é o caso de escolas que
foram requalificadas ou mesmo construídas há poucos anos. Não colocando em causa o
mérito dos novos centros escolares, que trouxeram grandes benefícios ao nível da qualidade
de ensino, é primordial devolver utilidade a estes edifícios, que poderão ser de grande
préstimo para as populações locais, onde as aldeias e principalmente os idosos se encontram
cada vez mais isolados. Parece-nos perfeitamente exequível que estes espaços sejam
convertidos em Centros de Dia, Creches, Ginásios ou mesmo espaços de ocupação de tempos
livres, quer para jovens, quer para idosos. Esta medida criaria alguns postos de trabalho locais
e manteria ativas as aldeias que tendem a ver-se desertificadas.
Por outro lado, no período de crise que o país atravessa assistimos a um desinvestimento nas
vias ferroviárias e portuárias, que tem consequências diretas na circulação de bens e serviços,
quer no interior do país, quer ao nível das exportações. Esta situação agrava-se ainda mais se
tivermos em conta que os impostos aumentaram exponencialmente e as cotas de mercado
reduziram as exportações consideravelmente.
É ainda fundamental encontrar mecanismos que permitam fixar em Portugal os jovens recém
formados, que têm aspirações e sonhos legítimos de contribuir para o crescimento do seu
país, mas são muitas vezes “obrigados” a ir para o estrangeiro.

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

1. Reaproveitar espaços públicos abandonados (escolas, etc.) colocando-os ao serviço das
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comunidades locais, melhorando as suas condições de vida e criando eventualmente postos
de trabalho. Exemplo: Criação de Centros de Dia, Creches, Ginásios, Ocupação de Tempos
Livres, etc.

2. Requalificar as infra-estruturas ferroviárias e portuárias permitindo o aumento da
circulação e exportação dos produtos nacionais, nomeadamente alterando as cotas impostas
e os impostos associados às transacções comerciais.

3. Conceber programas de incentivo à criação de novas empresas lideradas por jovens recém
formados, com qualificações especializadas, evitando a fuga de recursos humanos
especializados para o estrangeiro.

