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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária Ordem de Sant' Iago, Setúbal
(Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos c/ Secundário da Bela Vista)
Círculo: Setúbal
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Neste momento em Portugal assiste-se a uma subida brutal dos impostos aplicada às pessoas
que trabalham e às empresas, como forma de controlar o défice. Isto resulta imediatamente
no sufoco financeiro, principalmente para as pequenas e médias empresas que são forçadas a
cessar a sua atividade lançando no desemprego todos os dias centenas de trabalhadores que
não têm a menor hipótese de conseguirem trabalho. Pensamos que uma possível diminuição
na carga fiscal poderia ser uma solução adequada.
Ao mesmo tempo que se pede aos portugueses um esforço, sem qualquer tipo de explicação
sobre o que se está a passar e sem qualquer palavra de encorajamento, são abundantes as
notícias de que os nossos governentes vão renovando as frotas de carros que se encontram
ao seu serviço, em curtos espaços de tempo e que mantêm nos seus gabinetes pessoas a mais
que ganham salários principescos.
Pensamos a educação e a consiencialização para a cidadania e para a responsabilidade social
e económica dos jovens pode ser feita na escola. Mas numa escola onde os professores se
sintam tranquilos e tenham condições dignas de trabalho.

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

1. Incentivar a atividade agrícola e a produção industrial nomeadamente através da
diminhuição da carga fiscal e consumir preferencialmente produtos nacionais.
A diminuição da carga fiscal poderia ajudar a diminuir os custos durante a produção,
possibilitando que os produtos chegassem ao mercado a preços mais competitivos
relativamente aos seus congéneres internacionais, aumentando as possibilidades das
pequenas e médias empresas não só sobreviverem, como contratarem mais mão-de-obra,
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que permitira diminuir a taxa de desemprego em Portugal.

2. Diminuir as despesas dos membros do Governo nomeadamente com assessores, viaturas e
outros bens. Acreditamos que esta medida em concreto, poderia aproximar os governantes
do povo português, demosntrando que são sensíveis à crise que está a ser vivida e poderia
servir também para os elementos do governo modificarem, não só as atitudes, como o seu
discurso que pouco tem tido de encorajador. Desta forma, acreditamos que as pessoas se
sentiriam mais motivadas a ultrapassar esta fase mais negra da nossa história.

3. Apostar no reforço da competências da escola pública e no seu investimento, possibilitando
aos professores condições de trabalho adequadas e dignas, como forma de promover uma
verdadeira educação para uma cidadania mais participativa e mais responsável sob vários
prismas, nomeadamente o económico. Porque a maior parte dos alunos sente-se cada vez
mais afastado do discurso político. Acham que a crise é apenas uma consequência da ação
política. Privilegiar a discussão dos problemas atuais e uma educação também centrada nos
problemas económicos permitiria que surgisse uma geração mais motivada.

