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 Básica Integrada de Arrifes
Circulo: Regional dos Açores
Sessão: Ensino Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Desde o 25 de abril de 1974 que os governos de Portugal têm feito uma gestão pouco
equilibrada dos dinheiros públicos. Essa má gestão associada à crise mundial coloca o nosso
povo e os nossos bens patrimoniais em perigo. Consideramos que é necessário gerir bem o
que temos e investir na produção agrícola, pecuária e pescas e simultanemente na produção
industrial e exportar os nossos produtos. No entanto o consumo energético importado é
também um factor determinante na nossa economia. É neste sentido que apresentamos as
nossas medidas:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aplicar um imposto especial aos produtos importados promovendo desta forma um

incentivo ao consumo dos produtos nacionais. A diminuição dos preços dos produtos
nacionais vai permitir às famílias Portuguesas adquirir produtos de consumo essencial de
acordo com o seu baixo poder de compra.
Deve também o governo promover incentivos ao cultivo e produção agrícola, exploração
pecuária e de pescas facultando incentivos à criação de pequenas e médias empresas.
Facultar as famílias que usufruem de rendimento social de inserção terrenos para cultivo
promovendo a sua auto subsistência e autonomia do orçamento familiar.

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. Constituir várias equipas de fiscalização e avaliação dos ordenados dos gestores das
empresas públicas de acordo com as suas competências, graduação profissional e
responsabilidade das tarefas desempenhadas atribuindo ordenados justos de acordo com as
funções exercidas e diminuindo as diferenças sociais entre hierarquia e trabalhador de base.
•

Aumentar a fiscalização de atribuição de subsídios oriundos da comunidade europeia

•
Deve ser também avaliado de forma consciente as atribuições das ajudas de custo dos
trabalhadores diminuindo em 75% as ajudas das despesas de deslocação, representação e
alimentação no exercício de funções. Também a frota de automóveis das empresas públicas
só deve ser substituída ao fim de 3 mandatos do exercício de funções, num mínimo de 10
anos de intervalo.

3. Promover incentivos à utilização das energias renováveis no consumo de energia elétrica, a
fim de diminuir a dependência dos combustíveis fosseis.Também o aumento do investimento
na produção industrial de instrumentação/dispositivos associados à produção de energia
elétrica através de energias renováveis implicará mais postos de trabalho para além da
diminuição da importação de combustíveis.

