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 do 2º e 3º Ciclos do Teixoso
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive hoje uma situação de crise económica e social que se agrava de
dia para dia, esta é a realidade. Esta situação leva-nos a uma reflexão sobre a natureza da
crise, exigindo uma avaliação das causas e efeitos, bem como de possíveis medidas que
poderão ser implementadas principalmente pelo Estado. É fundamental que se saiba
responder com medidas eficazes de efeito imediato, e com uma visão de futuro para o médio
e longo prazo. É imprescindível responder à crise com verdade, o que na maioria das vezes
isto não acontece, daí a falta de confiança entre governo e governados. É crucial envolver os
alunos/os jovens responsavelmente e discutir com eles esta temática - a crise económica e
suas implicações no dia-a-dia de um país, das famílias.

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

1. Existir equidade social
Assim a aposentação aos quarenta anos de serviço para todos os profissionais, incluindo os
políticos. Todos os reformados com menos de 35 anos de serviço sofrerem cortes iguais aos
que neste momento se reformam com a mesma idade. Reforma mínima ser igual ao
ordenado mínimo e as reformas mais elevadas não ultrapassarem os 4 mil euros.
Responsabilizar os políticos pela má gestão governamental.

2. Fomentar a economia
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Tributando menos o trabalho e garantir apoio às pequenas e médias empresas (setores
agrícola, industrial, comercial, de turismo, de serviços, ...). Apoiar a instalação das empresas
no interior do país. As equenas e Médias Empresas são o motor da economia portuguesa.
Pois, constituem a uma fonte importante das nossas exportações e são as grandes
responsáveis pela criação de emprego. Combater a corrupção com legislação justa e não com
o intuito de beneficiar terceiros, banca, grupos económicos ou políticos. Obrigar a banca a
pagar os impostos que a Lei define e que são aplicados às empresas em valor superior. Isto é,
apoiar menos a especulação e mais a economia. Neste ponto, ainda se salienta o apoio à
família e à natalidade, com apoios sociais e financeiros.

3. Reduzir as despesas, começando por reduzir o peso do Estado com a extinção de alguns
Institutos Públicos que apenas alimentam os quadros políticos dos dois maiores partidos.
Reduzir Fundações. Reduzir ajudas de custos dos políticos, estadias, cartões de crédito,
telemóvel, viaturas e condutores. Reduzir o número de deputados bem como de assessores
políticos do Governo, da Presidência da República e do Poder Local. Ajustar o número de
funcionários públicos às necessidades de cada Instituição.

