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 Aires Barbosa, Esgueira, Aveiro
Círculo: Aveiro
Sessão:Sessão Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Portugal encontra-se num momento crítico da sua vida democrática uma vez que neste
momento o país está afetado por uma gravíssima crise económica, financeira e especialmente
estrutural. Os seus governantes não souberam controlar os gastos e não fomentaram o
desenvolvimento da indústria, da pesca e da agricultura. Pediram muito dinheiro emprestado
e neste momento não sabem como conseguirão pagar não só esses empréstimos como os
respetivos juros. Portugal não tem estruturas económicas para produzir produtos e com a sua
venda arranjar dinheiro. Por isso, os salários dos portugueses estão cada vez mais baixos, os
impostos cada vez mais elevados, há um enorme aumento dos sem-abrigo, há cada vez mais
trabalho precário, um número de desempregados elevadíssimo, fome, muitas fábricas estão a
fechar, assim como muitas lojas… enfim, aquilo a que se chama efeito de " bola de neve" ou"
dominó". Tudo depende de tudo e quando uma peça cai todas as outras caiem por arrasto!
Neste momento, a juventude portuguesa foi mesmo aconselhada pelo primeiro-ministro a
emigrar! O que é inacreditável! Como é que um governante faz estas declarações! Não somos
desta opinião e achamos que sendo o futuro de Portugal, nós jovens, temos de contrariar esta
atitude negativa e dizer bem alto que também somos gente! Temos direitos e queremos
participar nesta caminhada penosa para ajudar a encontrar soluções!

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

1. Desenvolver a agricultura, a pecuária, a pesca e a indústria, atraindo capitais estrangeiros e
portugueses para que haja mais exportações e menos importações. Para isso tem de se criar
incentivos fiscais e organizar a fiscalidade de uma forma que combata o mercado paralelo e
as off-shores que não pagam impostos.

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.

2. Exigir uma classe política que seja independente do mundo financeiro. Tem de ser fiável,
honesta, verdadeira e interessada a exercer verdadeiramente as suas funções de forma
altruísta e que não ceda a interesses corporativistas. Políticos que deveriam acabar com as
empresas público-privadas sorvedouro de dinheiro e que só servem para pagar favores.

3. Apostar nos jovens, acabando com a burocracia, com o trabalho precário e com os salários
miseráveis. Investir na educação pois só com população bem formada é que se consegue
bons trabalhadores! Dizer basta às situações em que o jovem não tem contrato de trabalho e
o pouco dinheiro que recebe é para pagar o IRS e à segurança social.

