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: EBS de Vila Franca do Campo
Círculo: Açores
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise é um dos assuntos mais falados atualmente. Ao abrirmos um jornal ou vermos os
noticiários televisivos, é, sem dúvida, o tema predominante. O seu aparecimento deu-se por
volta de 2008, nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou, não só por Portugal, como
também por toda a Europa, sendo nos nossos dias uma grande preocupação em grande parte
do mundo.
Todos nós temos várias perguntas relativamente a este assunto (“Onde está o dinheiro
dos contribuintes? O que fizeram com ele?”, por exemplo) e para as quais não há quem nos
dê respostas muito concretas e convincentes. Foram, de certeza, muitas as causas que
conduziram à crise. Contudo, apontaremos as que consideramos mais gravosas: especulação
financeira; gastos excessivos e má gestão dos recursos públicos; corrupção; adoção, por parte
dos governos, de um estilo de vida pouco condizente com as reais possibilidades dos países (o
nosso incluído).
Deste modo, uma vez que o nosso país está a atravessar uma das piores situações a nível
económico, o nosso futuro, tal como o de muitos outros jovens, já está relativamente
previsto. Seremos nós, quando adultos, a pagar muitas das dívidas do Estado e a sofrer com a
situação do desemprego. Por isso, cabe-nos a nós combater esta crise e tentar dar a entender
aos governantes que, quanto maior for a austeridade, piores serão as condições de vida dos
cidadãos. Por exemplo, quanto maior o IVA for, maior será o desemprego registado,
principalmente nas áreas da restauração, da hotelaria, do comércio, praticamente
aniquilando as pequenas empresas. Ora, tal situação não pode continuar e contra ela temos
de lutar.
Assim, sejamos conscientes, responsáveis e ajudemos a encontrar soluções para
minimizar e, se possível, resolver o problema da crise.

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

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.

1. Limitar/diminuir as despesas dos políticos e dos dirigentes de cargos públicos (a classe
dirigente tem de ser a primeira a dar o exemplo), punindo efetivamente os maus gestores, os
corruptos e tornando os julgamentos de processos judiciais mais céleres. Sugerimos que, por
exemplo, os gestores de empresas públicas sejam impedidos de acumular funções em várias
instituições, fazendo com que haja mais empregos disponíveis no país.

2. Investir em políticas que incentivem os jovens a permanecer no país (e não que os
convidem a emigrar), apostando em áreas prioritárias como a agricultura e a pesca. Deverá
haver muita formação nestas áreas para que os jovens saibam produzir riqueza a partir de
recursos naturais que o país durante muito tempo parece ter esquecido.

3. Incentivar e apoiar pequenas e médias empresas, sobretudo as que se preocupam com a
inovação e com a qualidade sustentável dos seus produtos, através de benefícios fiscais
significativos e da divulgação do seu trabalho, não só em Portugal, como em diversos países
estrangeiros, possíveis importadores.

