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 e Secundária de Fajões
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

No ano em que comemoramos o centenário da República Portuguesa a sociedade deve ter
presente e unir-se em torno dos ideais republicanos. O poder politico deve trabalhar para o
bem comum, combater a corrupção e ser célebre na justiça. Incentivar políticas que
assegurem de facto a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre todos os cidadãos.
Promover o respeito integral dos Direitos Humanos. Proclamar e colocar em prática valores
que construam um ser humano com uma vida digna e justa. Fomentar uma cidadania
responsável, tolerante e promotora de condições de segurança. Assegurar a autonomia dos
poderes legislativo, executivo e judicial numa dinâmica e eficiente articulação. Este foi, é e
será um dos grandes desafios da sociedade portuguesa.

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

1. Políticas concretas de incentivo ao aumento da natalidade

A crescente e galopante diminuição da taxa de natalidade tem que obrigatoriamente inverter
o sentido e para que tal aconteça são necessárias medidas urgentes que passam pelo
seguinte: Atribuição de subsídios a crianças e jovens até aos 18 anos, de acordo com a
realidade socioeconómica do nosso país para que a sua família possa investir na sua
Educação. Os subsídios devem estender-se a todo o território nacional e não somente a zonas
onde a taxa de despovoamento é elevada.
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2. Combate à crise
Sendo a crise um factor condicionante do progresso e evolução, devem ser tomadas medidas
para evitar a instabilidade social, diminuir o desemprego e consequentemente o aumento da
criminalidade. Investimento em recursos renováveis, nomeadamente o aproveitamento da
energia das marés, atendendo a que temos este recurso muito disponível na extensa costa
portuguesa. Reforço no investimento e incentivo à instalação de painéis solares e energias
eólicas de forma a diminuir a dependência energética, dinamizar o tecido industrial e
emprego. Generalização do projecto TEIP a todo o território de forma a qualificar a população
de acordo com os contextos regionais. Combater a corrupção e ser célebre na justiça. Apostar
na agricultura biológica assegurando assim a continuidade da nossa agricultura, evitando a
desertificação.

3. Adopção por parte de casais homossexuais
A polémica à volta deste tema cria uma divisão na sociedade existindo argumentos contra e a
favor que devem ser sempre tomados em conta: Sendo as crianças abandonadas pelos seus
progenitores, podem encontrar nestes casais o amor que lhes foi negado; a discriminação
destas crianças por parte de uma sociedade preconceituosa; os traumas causados pela
violência e abandono são provavelmente maiores que os provocados por viver no seio de uma
família homossexual.

