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 EB 2/3 de Gualtar
Círculo: Braga
Sessão:Básico: "Ultrapassar a crise"

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que:
1º) O modelo nacional e internacional que temos usado para responder aos desafios que o
mundo nos lança deixou de conseguir dar respostas eficazes. Assim sendo temos de encontrar
um novo modelo ou novos modelos para conseguir dar respostas;
2º) Em democracia os modelos usados para responder aos desafios devem resultar da
vontade da maioria dos cidadãos partilhada e debatida de forma esclarecida e livre;
3º) A lógica de partidos à procura de poder existe e parece ter escorregado para expressões
perversas que conduzem a graves riscos para o debate esclarecido e livre do bem comum de
todos os cidadãos;
4º) O controlo do direito a expressar-se livremente tem tido dias negros e ainda hoje é usado
de forma subtil e eficiente quer pela deliberada ocultação de informação essencial para ler o
mundo correctamente, quer pela manipulada perpetuação da ignorância dos cidadãos;
5º) Os economistas e gestores apresentam-se na política como detentores de verdades
absolutas esquecendo que foram eles os maiores responsáveis por esta crise;
6º O Homem e o bem comum de toda a humanidade parecem ter desaparecido das
preocupações de quem nos governou e continua a governar;
7º) A liberdade com que nascemos e da qual vamos abdicando aos poucos para quem nos
representa parece estar a ser abusada com a falta de responsabilidade e, sobretudo, pela
quase total ausência de responsabilização;
8º) As nossas escolas continuam a querer condicionar-nos para sermos bons e obedientes
empregados (nos tempos que correm, será mais correcto dizer desempregados!...); activos e
acríticos consumidores e, mais desastrosamente, cidadãos alienados;
9º) A Humanidade, ao longo da sua história, sofreu contrariedades, quer da Natureza, quer
dos Homens, às quais sempre soube sobreviver: desta vez não será diferente, mas seria útil
que desta sobrevivência saíssemos mais sábios e mais conscientes da nossa condição
humana;
Por tudo isto propomos ao Parlamento que ponha em marcha os procedimentos necessários
à adopção das seguintes medidas:

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.

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

1. Limitar o tempo de fundo de desemprego de forma a "obrigar" os cidadãos desempregados
a aceitarem mais rapidamente um emprego. Consideramos também que os cidadãos com
idade superior a 45 anos têm maior dificuldade em serem admitidos, nestas situações o
Estado continuaria a fornecer o subsídio de desemprego e reportaria essas pessoas para
empresas que estejam na falência de modo a ajudar a reabilitá-las.

2. Responsabilização civil e criminal daqueles que não consigam justificar a riqueza que
mostram ter.

3. Financiamento da economia directamente assegurada por um banco não comercial detido
e gerido pelo estado.

