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: Básica 2º/3º Ciclos Martim de Freitas
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

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

Considerando que:
1.- As políticas até agora seguidas e anunciadas para vencer a crise em que o país mergulhou
não se mostraram minimamente eficazes;
2.- Essas políticas têm aumentado as falências das empresas, o número de desempregados,
de pobres, de emigrantes e destruído a esperança para os jovens;
3.- A saída da crise só será possível com o fortalecimento das empresas nacionais, o aumento
do rendimento das famílias e do consumo de bens e serviços produzidos dentro do país;
4.- A classe política não tem dado um bom exemplo quanto à austeridade que impõe à
generalidade da população mas, ao invés, se tem aliado aos grandes interesses financeiros;
5.- O corte que se anuncia para o setor da educação é, de todo, desproporcionado, cego e
pode originar o enfraquecimento da qualidade da rede pública de ensino.

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

1. •

Investir e incentivar a criação de empresas, nomeadamente nas áreas das tecnologias,
agricultura, vitivinicultura, pesca, turismo e fomentar o consumo de produtos nacionais,
dando assim uma maior receita e mercado aos nossos produtores, melhorando a balança
comercial portuguesa e internacionalizando a nossa cultura.

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.

2. •
Reduzir o número de deputados, a subvenção aos partidos políticos e os privilégios
dos membros do governo, autarcas e outros políticos.

3. •
Reduzir o financiamento do Estado ao ensino privado, privilegiando o ensino público
de qualidade, exceto quando este não seja suficiente para absorver todos os alunos de
determinada região.

