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 Augusto Moreno - Bragança
Círculo: Bragança
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Actualmente a Europa vive mergulhada numa grande crise económico-social. Portugal, como
todos sabemos, é um dos países mais afectados e com tendência a piorar. Tem-se verificado o
aumento da taxa de desemprego, a perda do poder de compra, o aumento galopante dos
impostos, bem como os cortes nos subsídios de férias e de Natal, entre outros.
Com as constantes medidas de austeridade implementadas pelos vários governos e com as
regras impostas pela Troika (após o pedido de resgaste financeiro feito por Portugal) perdeuse capacidade de investimento/compra, de população (verificando-se um aumento drástico
de emigração) e as famílias começam a sentir dificuldades na gestão dos seus recursos.
Neste momento, Portugal atingiu cerca de 16% do índice de desemprego, ultrapassado
apenas por Espanha e Grécia (cerca de 27%). A nível de emigração em 2011 foram cerca
100.000 os portugueses que sentiram necessidade de sair do país. Em 2012, verificou-se um
número idêntico. Aliás, este é um fenómeno que marca negativamente o país na medida em
que os novos emigrantes são, na grande parte, licenciados o que revela que o país investe nos
jovens que, agora, sentem necessidade de produzir fora da sua terra.
O nosso país chegou a esta situação devido a vários factores: a pouca produção motivada pela
falta de investimento sério na agricultura e na pesca, o que motivou a um aumento exagerado
da importação resultando numa balança comercial negativa; o desperdício das verbas
provenientes da U.E, os quais poderiam ter sido mais bem investidos na agricultura, na pesca
e em empresas promissoras e que neste momento estão em estado de insolvência e que
poderiam ter contribuído em muito para gerar riqueza no país.
Ao acima referido juntamos ainda os inúmeros casos de corrupção que a justiça não
conseguiu evitar nem resolver. Há também a registar o grande poder que a banca tem sobre o
Estado e também os inúmeros casos de fuga ao fisco, e os supostos desvios de dinheiros para
paraísos fiscais.
Por seu lado, durante as últimas décadas, os nossos governantes de diversos
quadrantes políticos não estiveram à altura das responsabilidades exigidas. Aliás, em muitos
dos casos eles foram o problema e não a solução.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Responsabilizar criminalmente os gestores/administradores de instituições públicas. Para
isso, seria necessário reformular o sistema judicial criando mecanismos eficazes no combate à
corrupção e má gestão.

2. Potencializar a nossa agricultura e reforçar o nosso sector pesqueiro motivando os
portugueses ao consumo de produtos de origem nacional.

3. Apostar em políticas de natalidade.

