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Identificação da Escola: EB2,3/Sec. Padre José Agostinho Rodrigues
Círculo: Portalegre
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Como é do conhecimento público, encontramo-nos numa profunda crise social e económica.
Esta crise está a provocar um nível de desemprego abismal na população portuguesa e
mesmo mundial. A galopante taxa de desemprego levanta muitas outras questões sociais que
são cada vez mais preocupantes. Como podemos combater tudo isto?
1. Educação
A nossa primeira proposta relaciona-se com a Educação em Portugal. Propomos um
verdadeiro sistema de ensino, pois hoje em dia com todos os cortes e falta de incentivos à
educação, bem como a violação da Constituição da República Portuguesa, no seu Artigo 74º,
deveríamos levar o ensino mais a sério. Defendemos a aposta num desenvolvimento da
educação, tanto em áreas específicas como na área profissional e o acompanhamento dos
alunos ao longo do seu percurso escolar e de integração no mercado de trabalho. Daqui
resultariam melhores profissionais, mais qualificados e mais oportunidades de emprego.
2. Impostos
A nossa segunda proposta relaciona-se com o não aumento ou mesmo diminuição do IVA em
produtos 100% portugueses. Esta medida incentivaria a produção nacional, a colocação dos
produtos no mercado nacional, a satisfação dos níveis de consumo interno e também o
aumento das exportações. O desenvolvimento do sector primário contribuiria para que a
dívida não aumentasse e simultaneamente melhorassem as oportunidades de emprego.
3. Justiça
Finalmente, mas não com menos importância temos o combate à corrupção. Devido à falta de
justiça e lealdade, o abuso de poder prejudica todo o Portugal. A população é sobrecarregada
com impostos e obtem muito menos rendimentos para o seu auto sustento. Assim,
defendemos um julgamento justo de todos os membros da sociedade, mais poderosos ou
não, promovendo a igualdade de direitos e deveres entre todos os cidadãos.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Aposta no ensino, valorizando a formação profissional e qualificada.

2. Não aumento ou redução do IVA nos produtos 100% nacionais.

3. Julgamento justo de todos os membros da sociedade.

