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 e Secundária de Fajões
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O alastramento da crise proveniente do capitalismo financeiro precipitou a Europa num clima
de recessão, com particular incidência nas economias menos desenvolvidas e competitivas. As
medidas de austeridade levadas a cabo pelos diferentes governos conduziram
invariavelmente os países afetados a um progressivo empobrecimento da população, a uma
perda do poder de compra, à diminuição de um estado social, ao aumento do desemprego, à
retração do investimento e alargamento do fosso social. Esta fórmula criou uma espiral
recessiva sem fim à vista. Os deputados à sessão escolar procuraram definir medidas
concretas com particular incidência nas áreas que despertam maior preocupação e, em
paralelo, podem gerar melhorias significativas na economia do país criando dinâmicas de
crescimento sustentável. Estas medidas recaem sobre três eixos estruturantes,
nomeadamente a redução da despesa do estado relativa ao financiamento de entidades
privadas e gastos com o aparelho político; Na criação de emprego através de investimentos
que tornem a economia competitiva e em simultâneo reduzam a dependência externa; Numa
redistribuição equitativa da riqueza.

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

1. Reduzir drasticamente a despesa do estado, nomeadamente no corte de cargos políticos e
respetivas regalias, reestruturando a dimensão dos serviços e promovendo a transparência no
uso do dinheiro dos contribuintes. Reduzir o financiamento do setor privado que presta
serviço público bem como reduzir a recapitalização da banca.
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2. O estado deve apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores, baseados nos recursos
presentes no território, em particular na agricultura, com o intuito de criar emprego e reduzir
nossa dependência do exterior, procurando promover o empreendedorismo e educando o
consumidor para o produto nacional.

3. Aumentar o salário mínimo nacional e em simultâneo reduzir os salários mais elevados no
sector público e privado, contribuindo para relançar o consumo e diminuir o fosso social.

