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 E.B. 2e3/S de São João da Pesqueira
Circulo: Viseu
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Sendo Portugal um país dito desenvolvido, é cada vez mais importante termos um olhar
atento a tudo o que nos rodeia, nos mais variados aspectos, sendo que em alguns
consideramos sermos deficitários, como ao nível judicial, económico e social. Por este motivo
é necessário uma maior conscencialização da população portuguesa.
Em primeiro lugar vamos abordar um tema importante como é a economia e a sociedade,
porque consideramos que a fiscalização efectiva na distribuição dos rendimentos, é uma
medida que urge implantar para que as desigualdades sociais provocadas pelas diferenças de
rendimentos auferidas por determinadas classes sociais, seja controlada de modo a que
alguns não ganhem demasiado e outros demasiado pouco. Falamos em concreto, nos salários
de alguns gestores de empresas públicas que ganham salários, prémios diversos,
recompensas e fazem com que num país, dito em crise, seja repugnante. Também
consideramos que ao nível do rendimento mínimo deve haver uma fiscalização efectiva, uma
vez que, muitos beneficiários poderiam exercer uma actividade remunerada, em vez de se
dedicarem ao ócio.
Em segundo lugar propomos a medida relativa ao patriotismo, como sendo fundamental para
que o espírito da República Portuguesa seja renovado, previligiando o emprego e o
investimeno público português, o qual pensamos que através de protocolos com empresas de
construção no sentido de ser cláusula de contrato, a contratação de trabalhadores
portugueses, dando assim uma oportunidade a estes, diminuindo a taxa de desemprego
nacional. Será de todo importante, conscencializar a população portuguesa para investir no
consumo de produtos nacionais, reforçando as campanhas publicitárias e rotulando com
clareza esses produtos como sendo nacionais, paralelamente deverá existir um maior
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controlo nas margens de lucros que são estabelecidos e criando um itenerário do produto de
forma a não perder a sua identidade original.
Em terceiro referimos as questões relacionadas com a reformulação do sistema jurídico, no
aspecto da criação de lugares efectivos com trabalhadores especializados nas diversas áreas,
judicial, policial e criminal, pensamos que ao reformular este sistema, no aspecto referido
anteriormente conseguiremos resolver mais rapidamente os processo jurídicos e não
sobrecarregar os Campus da Justiça. consideramos também importante, uma maior
transparência dos actos público, como nos concurso de fornecimento de bens e serviços.

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

1. Fiscalização efectiva da distribuição dos rendimentos, através da possibilidade da denúncia

anónima; da declaração de rendimentos; da penalização na taxa de imposto sobre
rendimentos muito elevados como prémios acima dos 300 mil euros e congelamento dos
salários mensais superiores a 5 mil euros.

2. Sensibilizar a comunidade portuguesa para a renovação do patriotismo, previligiando o
emprego e o investimento público português através de cláusulas de contrato que impliquem
a contratação de uma maior parte de trabalhadores portugueses (80%) e reforçar campanhas
publicitárias para o consumo de produtos nacionais rotulando-os e criar o "itenerário" do
produto. Legislar no sentido de incentivar a venda directa dos produtos dos pequenos
produtores nacionais.

3. Reformulação do sistema jurídico e a sua efectiva aplicação, através da criação de lugares
efectivos com trabalhadores especializados nas diversas áreas e divulgar com correcção e
clareza as conclusões dos concursos de fornecimento de bens e serviços pelas entidades
judiciais. Não sobrecarregar os Campus de Justiça resolvendo os processos no lugar onde
surgem.
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