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 Secundária de Caldas das Taipas
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Cem anos volvidos, olhamos para a nossa república não como um regime estagnado mas
como um regime de desafios.
Desafios não só para resolver o Presente mas também para construir o futuro.
É com estes pensamentos que nos debruçamos sobre as desigualdades sociais que
lamentavelmente existem na República Portuguesa.
Sendo jovens, acreditamos que não devemos nem podemos ser meros espectadores;
acreditamos que é nossa obrigação, agirmos já; tomarmos medidas concretas que nos levem
a bom porto.
É com este espírito e com esta determinação que os representantes da Escola Secundária
Caldas das Taipas comprometeram-se a levar avante propostas credíveis e fundamentadas.
Propostas por um Futuro melhor.
Propostas por um Portugal melhor.
Propostas por uma República melhor.
Assim propomos a criação de centros de reinserção social.
Estes que servem de valência a Instituições já existentes e eventualmente a futuras, sendo,
estas em parcerias com empresa (s). Isto para reinserirmos com todas as condições,
indivíduos socialmente excluídos (toxicodependentes, ex-presidiários, sem abrigo, entre
outros).
Aumento da licença de maternidade/paternidade para prazos de respectivamente 11 meses e
1 mês.
Atribuição de benefícios fiscais a nível de IRS, assim como cheques-vale em alimentação e
produtos de higiene destinado às crianças e ainda a garantia do salário mínimo nacional ao
progenitor, entenda-se, Pai ou Mãe, que tenha a criança a seu cuidado durante 2 anos após o
primeiro ano de vida.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de centros de reinserção social.

2. Aumento da licença de maternidade/paternidade para prazos de respectivamente 11 meses
e 1 mês.

3. Atribuição de benefícios fiscais a nível de IRS, assim como cheques-vale em alimentação e
produtos de higiene destinado às crianças e ainda a garantia do salário mínimo nacional ao
progenitor, entenda-se, Pai ou Mãe, que tenha a criança a seu cuidado durante 2 anos após o
primeiro ano de vida.

