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:E B 2,3 Gil Vicente - Urgezes - Guimarães
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O debate que este ano é proposto aos alunos do Ensino Básico incide sobre um tema de forte
componente ideológica e política e é uma valiosa oportunidade para permitir às mais jovens
gerações exporem o modelo de sociedade em que desejam viver. Não está em causa apenas
debater medidas pontuais que suavizem ou ajudem a resolver o problema da crise, mas
também a possibilidade de pôr em causa o pensamento único que tem servido de justificação
e tem legitimado o funcionamento deste mesmo sistema económico e financeiro, causador
da própria crise. É nossa convicção que não se pode resolver um problema sem incidir na
origem desse mesmo problema. Pagar a crise de forma acrítica, aceitando passivamente as
imposições dos mercados é aceitar a submissão da soberania política e democrática aos
caprichos de uma minoria que empurra os trabalhadores para um tipo moderno de servidão,
onde a própria lei fundamental do Estado é ignorada. É a própria Democracia que está a ser
posta em causa. Pensamos que a renegociação da dívida e dos juros é fundamental para a
justiça financeira em Portugal e na Europa. Necessitamos de saber o que estamos a pagar, e
devemos exigir condições de pagamento dignas junto dos credores europeus. A nossa
primeira medida irá ajudar a ultrapassar o problema da dívida e aumentará a coesão e
coerência da UE. A nossa segunda medida, em vez de propor a emigração dos jovens,
transferindo para o exterior a nossa maior riqueza, deixando que terceiros tirem o melhor
partido do nosso investimento de décadas na educação pública, propõe que o país não
desista de si mesmo, entregue ao desespero e à ideia atroz de que os estados são impotentes
para dinamizar a economia e que esta deve estar refém dos mesmos mercados que, como
tem sido demonstrado, procuram a excelência no lucro imediato sem olhar às consequências
a longo prazo. Finalmente, a monopolização do mercado pelas grandes superfícies “sufoca”
os produtores, tornando mais duro e mais mal pago o trabalho, quer na agricultura, quer na
pesca. Com esta medida as pequenas superfícies teriam mais hipóteses de sobreviverem à
crise. Haveria menos desemprego e aumentaria o número de interessados pelas actividades
agrícolas, pescas, etc. Também haveria uma maior oferta de produtos de origem nacional e,
como consequência , menos importações.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Renegociar a dívida.

2. Incentivar a criação de emprego, controlando o crédito público, canalizando este para
empresas empreendedoras e empregadoras, criando bancos de fomento à economia e apoiar
as chamadas "incubadoras de empresas" das universidades, que ajudam a realização de ideias
inovadoras dos nossos estudantes.

3. Impedir a monopolização do mercado pelas grandes superfícies.

