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Identificação da Escola: Instituto de S.Tiago, Cooperatva de Ensino CRL
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

Portugal passa, hoje, por uma situação de crise económica que será certamente o reflexo de
uma crise de valores sociais, humanos e culturais. Julgamos nós que esta crise se deve
essencialmente ao facto de não considerarmos o bem público como nosso, nomeadamente
que diz respeito às responsabilidades e aos deveres, porque, quanto aos direitos, somos
todos nós bastante reivindicativos.
Viver acima das nossas possibilidades, tanto a nível familiar como Nacional, acenados por
consumos e dinheiros fáceis, estando mais preocupados com a imagem, com o parecer, do
que com a forma como esses gastos iriam ser pagos.
A falta de algum "nacionalismo", ou seja, o não valorizarmos e não consumirmos o que é
nosso, deixando-nos levar apenas pelo custo imediato, levou a que a nossa produção, a vários
níveis, esteja como está.
Se para esta crise temos individualmente as nossas responsabilidades, não devemos esquecer
também os "Desgovernos" que, há muitos anos a esta parte, temos tido.
Não são concretamente as razões da crise que nos trazem aqui hoje, mas muitas vezes é
importante sabermos a origem da doença para a podermos combater ou para evitarmos
apanhá-la novamente.
A saída da crise não é fácil e temos para isso de agir com energia e com ações de efeito
imediato, com soluções excecionais e temporárias, tendo sempre uma visão de futuro, a
médio e longo prazo. Sobretudo, é essencial responder à crise com verdade, pois só com
verdade se constrói a cumplicidade e a confiança entre os governantes e os governados, que
são imprescindíveis para vencermos as dificuldades.
A saída da crise é importante, mas não pode ser desumana e irracional, pois há necessidades
básicas que todos temos e que não podem ser suprimidas, e há outras que própria sociedade
foi criando, que não podem ser cortadas de um momento para o outro. Seria tão bom
podermos pagar, em pouco tempo, gastos que fomos acumulando ao longo de tantos anos.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Mas a verdade é que quem não paga fica a dever e a quem não se vê vontade de pagar
também não se volta a emprestar.
É com a certeza de que só pode sair da crise cortando nas despesas, e onde se pode cortar, ou
aumentando as receitas, que nós apresentamos as nossas medidas.

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

1. Melhor gestão dos dinheiros públicos e maior controlo sobre os gastos, com a devida

responsbilização das pessoas ou entidades, assim como dos seus cúmplices.

2. Implementação de medidas ainda mais rigorosas e de punições mais severas na fuga aos
impostos.

3. Incentivar, desenvolver e valorizar a agricultura e pesca, duas áres nacionais com grandes
potenciais na criação de emprego e de riqueza.

