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 Secundária José Falcão
Círculo: Coimbra
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A difícil situação económica e financeira de Portugal é um fenómeno complexo gradual de
perda de competitividade, com o aumento dos salários e redução das tarifas de exportações
de baixo valor da Ásia para a Europa, condicionando assim a capacidade de geração de
riqueza do país.
O país enfrenta um baixo crescimento económico, que leva a implicações directas na
diminuição das receitas do Estado e da Segurança Social, bem como no aumento das despesas
com a protecção social, mas sobretudo porque multiplica o risco de pobreza dos indivíduos e
famílias por ele afectadas.
O geral empobrecimento da maioria da população portuguesa, acompanhada da dificuldade
crescente (especialmente dos jovens) em encontrar um emprego e do agravamento das
condições de vida, pode aumentar as divisões e as tensões sociais no país, e minar a
estabilidade política do governo.
É fundamental responder-lhe com energia, com acções de efeito no imediato, assim
propomos:

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

1. •
Melhorar a gestão dos serviços públicos dos bens públicos, como o da água,
eletricidade e dos aeroportos
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2. •
Incentivar o uso de transportes públicos, melhorando as suas condições, baixando o
seu custo diário e criando uma rede mais expandida dos mesmos.

3. •
Preservação do estado social (políticas públicas que provêm bens públicos essenciais,
ou seja: saúde, educação, assistência social).
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