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Identificação da Escola: Escola Profissional Alto Minho Interior - Monção
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundária

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

Considerando os problemas que dia após dia o nosso Planeta enfrenta, nomeadamente, no
que respeita à poluição, pretendemos incentivar a sociedade a não poluir o Ambiente. Para
levar a cabo este incentivo, propomos uma maior e melhor distribuição de Ecopontos,
principalmente nos Jardins públicos e nas Praias, visto que são locais bastante frequentados.
No entanto, não podemos deixar de referir os nossos espaços verdes esquecidos e para tal,
defendemos que é necessário aplicar as leis existentes, para que não se continue a poluir e
destruir estes valiosos espaços. Segundo relatórios da protecção civil, os incêndios florestais
são 90 % provocados, não por mão criminosa mas por descuido do ser humano, como por
exemplo, fazer churrascos, pequenas fogueiras para queimar detritos, cigarros mal apagados,
garrafas projectadas para dentro da mata, etc. Propomos, assim, às autarquias locais, a
criação de associações para efectuar o trabalho de limpeza e proceder à vigilância e
fiscalização durante o ano. Estas associações devem também alertar a comunidade para o
cumprimento da lei que obriga a limpar 50 metros à volta da casa, fazer passar a mensagem
da necessidade de terem uma atitude activa de defesa do ambiente e da floresta e que não é
só no Verão que deve surgir esta preocupação.
Atendendo a que a nossa pirâmide etária se encontra cada vez mais envelhecida, concluimos
que será necessário proporcionar mais apoios e actividades ao grupo sénior, visto ser o mais
desfavorecido e esquecido. Indo ao encontro das suas necessidades, propomos organização
de convívios (bailes, torneios de cartas, xadrez, damas, aulas de ginástica e de piscina,
Universidade Sénior…). No que cabe às autarquias locais, pensamos que seria bom
proporcionar aos idosos visitas guiadas a custos reduzidos. Pretendemos também propor às
autarquias, a criação de balcões de apoio à 3ª Idade, com informações e ajudas nos sectores
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de segurança social (pensões e subsídios), saúde, impostos e taxas municipais, entre outros.
Face ao problema que o nosso país enfrenta devido a uma sociedade ainda "Machista",
pretendemos incutir na mentalidade feminina que estas têm tanto valor como o sexo oposto.
Apesar de teoricamente existir uma lei que defende que as mulheres e os homens partilham
dos mesmos direitos, tal facto não se verifica na prática, pois as mulheres ainda têm que fazer
a opção entre a sua vida profissional ou pessoal. Não podemos deixar de referir que
actualmente e cada vez mais são as mulheres que optam pela vida profissional, constatando
que estudam até mais tarde, têm filhos mais tarde e adiam o laço matrimonial para quando já
têm a sua carreira profissional estabelecida. Em contrapartida, os homens optam por entrar
precocemente no mundo do trabalho. Sendo assim, e face à lei relativamente recente, a lei da
Paridade, propomos incutir na jovem desde tenra idade, através de incentivos financeiros à
criação de associações com quotas femininas, o gosto pela política e incutir principalmente na
mulher, a solidariedade feminina em apostar na vida política e não terem receio de serem
mandadas por outras mulheres. Finalizando a argumentação, pretendemos apelar à
divulgação, através dos meios de comunicação para que as mulheres se motivem a optar pela
vida política de princípio a fim.

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

1. Sensibilizar a população para a colocação de Ecopontos nos Jardins públicos e praias, e para

a limpeza e não-poluição das florestas.

2. Proporcionar apoios e actividades para os Idosos.

3. Incentivar as mulheres para os seus direitos políticos - Lei da Paridade.

