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 Bernardim Ribeiro, Alcácer do Sal
Círculo: Setúbal
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Ultrapassar a Crise
Numa altura em que Portugal atravessa uma das maiores crises económicas dos últimos
tempos, torna-se pertinente pensar e debater medidas que possam ser aplicadas no nosso
país pelas entidades competentes para esse efeito, de forma a ultrapassarmos esta crise.
Esta crise tem vindo a acentuar-se e, apesar das medidas de austeridade que têm sido
aplicadas, os resultados não são os esperados, as desigualdades sociais acentuam-se e a
pobreza cresce.
Os jovens são uma aposta no futuro e devem ser eles a contribuir para que esse seja
melhor, mas o que é certo é que todos andam preocupados. Neste âmbito, os jovens da nossa
escola, após muita refexão, apresentam as medidas que consideram importantes e que
devem ser aplicadas com alguma urgência.
Acreditamos que estas medidas podem fazer a diferença e mudar a situação do país.

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

1. Desenvolvimento do setor primário (agricultura, indústria, pesca e minas) promovendo a
exploração do mesmo. Deste modo, pretende-se: combater o desemprego; aumentar a
produção nacional; diminuir as importações e aumentar as exportações alcançando uma
balança comercial favorável.
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2. Nacionalização das empresas que apresentam mais valor para o Estado. Destacamos as
empresas de energia e combustíveis, transportes, água, entre outras.

3. Aplicação de uma justiça eficaz. Esta justiça deve ser capaz de: evitar as fugas ao fisco por
parte de empresas e particulares, evitar as corrupções que são uma constante na nossa
sociedade e aplicar os impostos conforme os rendimentos das pessoas, ou seja, aumentar os
impostos a milionários e diminuir a austeridade às pessoas que nada têm.

