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 SECUNDÁRIA DO MONTE DE CAPARICA
Círculo: Distrito de Setúbal
Sessão:Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

O tema deste ano, “Vencer a Crise", suscita, naturalmente, preocupações entre a população
portuguesa, mais ou menos jovem, ocupando um lugar central nos assuntos da ordem do dia.
Os mais jovens, na qualidade de futuros cidadãos, mostram-se preocupados com a situação e
disponíveis para debater o assunto. Ao mesmo tempo, mostram-se capazes de avaliar a
situação com espírito crítico. Neste sentido, as medidas propostas visam, essencialmente,
colmatar injustiças sociais, através de uma maior equidade nos cortes e na distribuição e
apostar no desenvolvimento das pontecialidades do país, através do apoio à produção
nacional e da exploração dos recursos naturais.
Se, por um lado, se exige que os governos tomem medidas tendentes à resolução dos
problemas, por outro lado, também é certo que a solução terá que passar pelo contributo
individual de cada cidadão. É sabido que a mentalidade é a área que demora mais tempo a
mudar, mas também é nos jovens que a recetividade à mudança costuma ser maior. Daí a
responsabilização individual e coletiva serem fundamentais na construção de um futuro que
se deseja melhor para todos.

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

1. Uniformização dos cortes entre os setores público e privado, de modo a equilibrar a
contribuição de cada um dos setores e os minimizar os sacrifícios a que todos os cidadãos
estão sujeitos. Para "vencer a crise" é necessário que o esforço seja coletivo e repartido.
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2. Incentivos ao fomento da produção nacional e à criação de emprego: investimento
estrangeiro visando a criação de empregos, incentivos fiscais, desburocratização dos
processos de criação empresarial, aumento do salário mínimo, aumentar a produção agrícola,
redução do IVA e do IRC. Possibilidade de as embaixadas e consulados portugueses no
estrangeiro incluírem também, nas suas atribuições, a representação empresarial e seu
dinamismo no exterior.

3. Considera-se importante uma mudança (progressiva) de mentalidade: reação mais positiva
às adversidades, maior disponibilidade para realizar outras tarefas que não estejam
diretamente relacionadas com a área de formação inicial. Também se considera fundamental
um maior controlo e rigor na fiscalização: ao nível da atribuição do Fundo Social de Inserção,
na fuga aos impostos.

