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:Agrupamento de Escolas de Aljustrel
Círculo: Beja
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

1- Aos altos dirigentes de cargos públicos não deveria ser permitido auferir um salário
superior ao Presidente da República. Se fosse instituido que este vencimento se constituisse
como o teto salarial para os funcionários estatais haveria mais contenção ao nível da despesa
pública.
2- Existem parcerias público-privadas que são altamente lesivas dos interesses do estado,
pelo facto de aquando da sua constituição o interesse público não ter sido devidamente
acautelado, o que permitiu o estabelecimento de acordos muito favoráveis para os privados e
em determinadas situações completamente ruinosos para o país.
3- É fundamental para o sucesso do nosso país o apoio a projetos empreendedores em
setores estratégicos como a agricultura, pecuária, pesca, turismo e indústria. Assim, é
essencial que os jovens que decidem investir nestas áreas, tenham à sua disposição uma
estrutura que os possa apoiar na concretização dos seus projetos.

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

1. Diminuir a despesa do estado, estabelecendo tetos salariais para a remuneração de cargos
de altos dirigentes da administração pública.

2. Tentar renegociar as parcerias público-privadas lesivas dos interesses do estado.

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.

3. Estimular e apoiar a atividade empreendedora dos jovens através da criação de uma
plataforma nacional de promoção de ideias inovadoras e projetos arrojados

