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 Secundária c/3ºCiclo Ensino Básico Dr. Mário Sacramento
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Sabemos que o nosso país está em crise… Crise eocnómica, crise financeira, está a tornar-se
uma crise social e de valores. Neste projeto de recomendação propomos três medidas que,
pensamos, poderão ajudar Portugal a ultrapassar este momento de viragem .
Resta saber para onde devemos ir? Deixamos o país afundar-se neste poço sem fundo, de
dívida externa, desemprego, pobreza? Ou tornamo-nos empreendedores e sugerimos, nós
próprios, jovens deputados, formas de ultrapassar tudo isto e passarmos a ser um país
constituído por gente ativa, empreendedora, produtora e feliz?
As nossas medidas assentam sobretudo na ideia base de que para mudarmos é necessário
apostar na nossa educação, termos uma formação mais baseada na educação para o
empreendedorismo, para a cidadania, para os valores. Só assim nos tornaremos pessoas
capazes de construir o nosso próprio emprego, só assim poderemos ser profissionais mais
capazes, sermos técnicos mais competentes.
Apostamos igualmente num regresso à terra à floresta e ao mar, não queremos uma
agricultura e pescas medievais e sem lucro, mas sim uma modernização das técnicas e dos
instrumentos utilizados uma melhor formação dos profissionais e uma reconversão dos
funcionários excedentários e dos desempregados em profissionais do sector primário bem
formados e competentes.
Estas duas medidas só podem ser tidas em conta se houver uma análise independente dos
custo do Estado de forma a identificar onde se deve cortar e como, pois pensamos que sim,
existem funcionários públicos a mais, no entanto consideramos que este excedente se
encontra nos altos cargos, como os acessores, diretores gerais, chefes de gabinetes e porque
não o número de deputados à Assembleia da República, e não nos funcionários da Segurança
Social, nos professores ou nos que estão nos balcões de atendimento dos Centros de Saúde,
Hospitais ou Centros de Emprego.

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

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.

1. Fazer uma análise profunda e independente dos custos que possam ser cortados,
direcionando-os para o ensino, para que os nossos jovens possam tornar-se grandes
empreendedores

2. Reconverter espaços inutilizados em zonas de produção individual (ex. agrícola) ocupadas
pelos trabalhadores excedentários e/ou desempregados

3. Diminuição do tamanho da máquina do estado, cortando no excesso de fundações
apoiadas pelo Estado, funcionários públicos, sobretudo nas chefias, entre outros.

