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 BÁSICA VILA DAS AVES
Círculo: Eleitoral do Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Fazer melhor com menos recursos, uma frase bandeira dos nossos governantes, que pode
muito bem começar pelo próprio governo, ou seja terminar com as imensas mordomias que
os vários ministros e secretários de estado e subsecretários de estado…têm, tal como por
exemplo motoristas, utilizarem carros do estado de alta cilindrada com preços muito elevados
e cuja manutenção da frota automóvel deve ter custos exurbitantes, têm subsídios de vária
ordem (refeição, habitação, deslocação diária, combustível, ajudas não quantificadas com os
cartões de crédito…) podem contratar pessoas sem qualquer tipo de concurso público e com
vencimentos elevadíssimos, e muitos deles são muito jovens e acabam por ocupar cargos
com grande responsabilidade onde a experiência é muito importante, isto sem querer colocar
em causa o profissionalismo de muitos desses jovens contratados diretamente. Acabar com
as reformas antecipadas, com 12 , 16, 18 anos de trabalho, às vezes até menos anos
(reformas estas que aparecem sistematicamente associadas a pessoas que tiveram cargos
políticos ou gestores ligados à banca). A idade da reforma deve ser igual para todos, quer
tenha sido , agricultor, pescador, médico, politico , advogado…., só mesmo em casos muito
excecionais deverá haver uma diminuição dos anos de trabalho (exemplo profissões com
muito desgaste). Acabar imediatamente com as reformas daqueles que ainda continuam a
trabalhar, ou então abandonam o seu posto de trabalho criando mais emprego. Portanto as
reformas são necessárias, mas a começar pelo nosso sistema político, como por exemplo:
menos governo (temos 3 governos- Continente e Ilhas - um não chegava?) com menos
deputados (333 deputados - continente e ilhas); menos câmaras (308); menos freguesias,
menos vereadores; menos fundações e associações; menos assessores pois em Belém são
500; menos secretários e subsecretários de estado; menos gestores (que em média ganham
mais entre 20% a 50% que a média europeia). E por fim acabar com o financiamento dos
partidos.
- Acabar com a utilização de meios financeiros do Estado ou de instituições públicas para
salvar os investidores financeiros ou especuladores privados, pois quem acaba por pagar
sempre esses prejuízos são todos os contribuintes portugueses, através do aumento de
impostos, descida dos salários….
Só ser concedido crédito (empréstimos), tendo em atenção a sua maior utilidade económica e
social, devendo predominar, como principal objetivo, o relançamento da economia, através
da criação de empregos.
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Concessão de crédito, para apoiar os pequenos e médios agricultores para os ajudar na
preparação das culturas, pagamento dos salários, aquisição de sementes, rações,
fertilizantes, combustíveis, equipamentos e outros produtos indispensáveis ao bom
aproveitamento das explorações agrícolas.
Criação de apoios financeiros para o sector industrial (para facilitar a compra de matériasprimas e o financiamento de campanhas de produção), com intuito de se procurar evitar o
seu encerramento, com todas as consequências negativas que daí podem surgir, como o
desemprego por vezes de famílias inteiras, a redução das exportações e prejuízos para os
bancos.

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

1. Fazer melhor com menos recursos, diminuindo os privilégios dos nossos políticos em geral.

2. Acabar com as ajudas financeiras do Estado ou Instituições Públicas para salvar Instituições
Financeiras Privadas

3. Regulamentar a concessão de empréstimos/créditos

