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 Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio
Círculo: Faro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

A situação de crise económica, financeira e social que atravessamos, requer da parte
de todos nós, uma atitude de cidadania consciente e requer principalmente do Estado,
medidas que acabem com a fraude e que estimulem o emprego, de modo os nossos
recursos naturais, materiais e humanos contribuam para o crescimento da economia e
do bem-estar social. Para tal propomos:

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

1. Que sejam cortadas drasticamente as despesas públicas, devendo os dirigentes do
Estado (deputados, membros do governo e dirigentes de organismos oficiais)
apresentar publicamente, todos os anos, as despesas dos organismos à sua
responsabilidade.

2. Que sejam concedidos incentivos fiscais e regalias sociais, durante dez anos, aos
jovens que desenvolvam a sua formação e atividade profissional no setor primário
(principalmente agricultura e pesca), contribuindo para que estas atividades se
tornem um fator de crescimento da economia portuguesa.
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3. Que sejam dinamizados junto das populações, através das Juntas de Freguesias e
Câmaras Municipais, Gabinetes de Atendimento às Famílias, de modo a esclarece-las e
orientá-las na sua economia doméstica, evitando endividamentos e insolvências.

