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.

Identificação da Escola: Escola Secundária Marques de Castilho
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Relativamente à implementação da 1ª medida, a mesma justifica-se pelo número de crianças
que nasce no interior das viaturas de bombeiros (problema que se agravou com o
encerramento de muitas maternidades). Esta situação é preocupante uma vez que acontece
tanto no interior como no litoral do nosso país. Para além do objectivo primeiro que é
assegurar melhores condições de saúde para mãe e bebé, também seria um facto
tranquilizador para todas as famílias.
Quanto à 2ª medida e atendendo às dificuldades que a classe média está a viver, seriam
muito bem-vindas medidas de maior discriminação positiva em sede de IRS para famílias com
crianças. Também seria importante um substancial aumento no número de vagas em
creches/infantários nas zonas em que a procura é muito maior que a oferta. Uma boa parte
da implementação desta medida poderia passar por parcerias entre as empresas e
creches/infantários já existentes, cobrindo aquelas, as mensalidades das crianças filhas dos
funcionários dessas mesmas empresas. As empresas que aderissem a esta medida teriam
vantagens no seu IRC e obviamente colaboradores mais motivados.
A 3ª medida visa a criação de riqueza e o consequente aumento de empregos. Esta situação
fará com que menos jovens emigrem. Ora ao apostarmos no setor primário, abrindo por
exemplo, linhas de crédito a taxas de juro baixas ou isentando de impostos os jovens
agricultores nos três primeiros anos da sua atividade, está-se a incentivar os elementos que
constituem uma das bases da nossa economia, aumentando deste modo a produção e a
qualidade da mesma. Assim sendo, estaríamos a criar mais postos de trabalho e a fomentar as
pequenas e médias empresas. O êxito destas medidas levaria à redução das importações e ao
aumento do PIB, atacando o principal motivo da Emigração, a Crise.

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

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.

1. Melhorar a formação ministrada aos bombeiros na vertente da assistência a partos e
aumentar o número de equipas de Suporte Imediato de Vida bem como de ambulâncias de
socorro apetrechadas para estes casos.

2. Implementar uma política amiga da familia, quer a nível fiscal, quer criando condições para
que surjam mais creches e diminuam as mensalidades pagas por muitos dos pais.

3. Uma forte aposta no nosso sector primário.

