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: Externato Infante D.Henrique
Circulo: Braga, Ruílhe
Sessão: Básico

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

A primeira medida proposta, ou seja, o maior aproveitamento do turismo e dos recursos
naturais que existem em Portugal tem como fundamento a vasta faixa costeira portuguesa,
que permite um grande desenvolvimento da pesca, uma atividade económica que, como
sabemos, sempre esteve ligada ao povo português, tanto antes como depois da época dos
descobrimentos. Além da grande zona costeira, Portugal ainda tem imensos campos agrícolas,
dos quais se poderia tirar um maior proveito da agricultura. Ainda dentro desta medida,
acreditamos que devido às magníficas paisagens e condições que Portugal possui, devíamos
aproveitar mais o turismo que, como sabemos, é uma das principais atividades económicas
dos dias de hoje, pois tanto cria riqueza como postos de trabalho. Em Portugal podemos
verificar todo o tipo de turismo, o balnear, o termal, o de montanha, o de inverno, o
religioso… A grande diversidade de tipos de turismo também comprova o papel que esta
atividade económica poderia ter no país.
Associado à passagem da economia de subsistência para a economia de mercado surge o
movimento da modernidade e com ela o capitalismo desenfreado. A crise económica é uma
consequência das sociedades capitalistas porque estas assentam numa economia de mercado
concorrencial onde o lucro é o objetivo primordial, muitas vezes conseguido de formas menos
transparentes ou à custa da exploração dos mais frágeis e da desigualdade social.
Assim, a segunda medida sugerida, ou seja, um maior equilíbrio dos salários e das regalias
sociais, tem como principal objetivo promover uma distribuição dos rendimentos justa e
equitativa relativamente a todos os estratos sociais. Essa medida poderia contribuir para
demonstrar que os nossos governantes se preocupam com a população e com a justiça social.
Além de diminuir o descontentamento da população, esta medida visa mitigar o impacto da
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crise nos mais pobres, no nosso pequeno jardim à beira-mar plantado.
A terceira e última medida refere-se a um problema que existe em muitas sociedades mas
que é infelizmente mais acentuado na sociedade portuguesa. É aquilo a que podemos chamar
nepotismo. De facto, se atendermos à origem do termo, verificamos que surge em Itália, o
que desde logo confirma o que acima dissemos, ou seja, que os problemas de favorecimento
pessoal não existem só em Portugal. Mas a questão do favorecimento pessoal em função das
amizades ou dos laços familiares é um fenomeno que acaba por ter efeitos perversos, pois
coloca pessoas em lugares de responsabilidade sem competência para os exercer. Esta
perversidade acaba por ter um efeito e impacto altamente negativo na economia e na
igualdade de oportunidades na nossa sociedade.

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

1. Como primeira medida para solucionar a crise propomos o maior aproveitamento do

turismo e dos recursos naturais que existem em Portugal - apostar e aproveitar mais e melhor
a nossa agricultura, o nosso mar, as nossas praias, os nossos rios, o nosso turismo.

2. Como segunda medida propomos um maior equilíbrio dos salários e das regalias sociais,
promovendo uma diminuição dos salários daqueles que mais recebem e/ou, se possível
aumentar os salários dos que menos recebem.

3. Como terceira, e última medida, para tentar solucionar a crise pela qual Portugal passa,
sugerimos o fim dos ordenados milionários das empresas públicas, e o fim das contratações
por interesse e amizade nas mesmas.

