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 Eugénio de Andrade
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Refletindo sobre o tema em apreço, verificou-se que a opinião pública, na sua globalidade,
considera que o estado gasta verbas consideráveis em algumas coisas que são vistas como
dispensáveis. Estão nesta lista as verbas atribuídas aos deputados em ajudas de custo, de
deslocação e alojamento, bem como o despendido com o subsídio de reinserção social que,
parece, em algumas situações ser mal controlado e, como tal, atribuído a quem não necessita
efetivamente deste apoio. A nossa economia tem como alicerce o setor dos serviços pelo
que, sempre que a população sofre um corte no seu rendimento anual, o país e a sua
economia sofrem de igual modo. Assim, o investimento deve ser incentivado e realizado no
setor primário por forma a explorar todas as potencialidades do nosso país. Este investimento
deverá favorecer a criatividade e o empreendedorismo, possibilitando a rentabilidade dos
projetos apresentados. Considera-se que se for feita uma reavaliação do rendimento de
reinserção, para que seja feita uma atribuição a quem realmente dele necessita, também
será possível canalizar verbas sobrantes para projetos de empreendedorismo.

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

1. Deverá ser feito um maior investimento na agricultura criando, o governo, fundos
especifícos para tal, independentes do fundos comunitários
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2. Procurar reduzir os gastos com a Assembleia da República, nomeadamente com a frota
automóvel e ajudas de custo, desviando as verbas para projetos de empreendedorismo

3. Apostar na reavaliação do subsídio de reinserção social canalizando o dinheiro sobrante
para projetos inovadores.

