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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
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Identificação da Escola:Escola 2º e 3º ciclo Frei Manuel de Santa Inês
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tal como todos sabemos, o nosso país e a sociedade europeia em geral, entrou numa grave
recessão económica. Cada vez mais se nota o empobrecimento das classes médias levando ao
desenvolvimento de uma sociedade onde são visíveis inumeras discrepâncias a nível
económico e social.
No caso específico de Portugal, é notória uma baixa nos padrões da qualidade de vida
comparativamente à seis ou sete anos atrás, havendo cada vez mais pessoas que já vivem
abaixo do liniar da pobreza, não tendo mesmo como sobreviver sem a ajuda de outros. Por
outro lado é visível por parte da juventude portuguesa, um enorme descontentamento pois
estes sentem-se sem perspetivas para o futuro e sem estabilidade económica. No entanto,
nós jovens sentimos que podemos e devemos ser a alavanca para a mudança que tanto
procuramos!
Para tal, apresentamos as seguintes propostas para uma mudança positiva:

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

1. Nós achamos que devemos tentar retirar destes tempos difíceis alguns aspetos positivos, e
aproveitá-los para fomentar alguns valores esquecidos pela maior parte da sociedade, como
por exemplo: a partilha, o empreendedorismo, a solidariedade e a criatividade. Pois só unidos
conseguiremos ultrapassar esta crise!
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2. A nível económico, apelamos à redução dos “full-times” e aumentar os “part-times”, assim
como os trabalhos por turnos. Esta medida implicaria uma redução de salários (mediante as
horas que o trabalhador trabalhasse), contudo, permitiria que o desemprego diminuísse e
evitaria a falência de algumas empresas, permitindo uma gestão económica sustentável e
garantindfo padrões minimos para que cada agregado familiar pudesse sobreviver. Para além
disto, seria bastante gratificante a nível psicológico para os portugueses, pois a maioria da
população estaria empregada e tornar-nos-íamos numa sociedade mais produtiva.

3. Reformar o estado português, nivelando salários começando pelos membros do
parlamento e do governo e pela redução de alguns gastos desnecessários efetuados por este,
tendo em conta a pequena dimensão do nosso país. Achamos chocante que num país como o
nosso, se tenha gasto 5000€ em arranjos florais para a Assembleia da República no ano de
2012, tendo em conta a situação de crise que o nosso país vivia já nessa altura. Migalhas são
pão!

