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 dos 2º e 3º Ciclos do Monte de Caparica
Círculo: Setúbal
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas de austeridade impostas ao nosso país têm vindo a ser aumentadas e estas têm
dificultado cada vez mais a qualidade de vida dos portugueses. Há cada vez maiores
diferenças entre ricos e pobres. Não se promove e valoriza devidamente o esforço, as
aprendizagens e o saber. Devemos ser mais assertivos nas nossas decisões e nortear o nosso
caminho com base nos valores da equidade, justiça e solidariedade. Há que rentabilizar os
recursos do nosso país e devemos fazer da cidadania a base de construção de uma sociedade
melhor e sem injustiças. Isto poderia passar pela criação de um "banco de gestos e
solidariedades", para que todos possamos contribuir com o que temos e receber aquilo que
precisamos, sem recorrer a dinheiro. Assim, para ultrapassarmos este momento difícil e
doloroso por que passamos, apresentamos as seguintes soluções:

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

1. Divulgar, através dos meios de comunicação social métodos/técnicas para poupar e gerir o
dinheiro, evitando assim gastos desnecessários.

2. Oferecer mais bolsas de estudo e cursos técnico-profissionais para os jovens, garantindolhes uma ocupação e garantindo o desenvolvimento do país, na medida em que sem
educação não há futuro próspero. Devemos criar oportunidades para que possamos realizar
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os nossos sonhos no país onde nascemos e não sermos obrigados a procurar melhores
condições de vida no estrangeiro.

3. Baixar os impostos para que a população possa aumentar o seu poder de compra.
Consequentemente irá também ajudar as empresas para que estas possam continuar a
produzir mais e sem riscos de cortes na mão-de-obra, evitando deste modo as falências.
Assim, a economia nacional cresceria a um bom ritmo e a qualidade de vida da população
portuguesa melhorava.

