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: Colégio Infante D. Henrique
Círculo: Madeira
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Palavras como austeridade, troika e crise passaram a fazer parte do quotidiano dos
portugueses desde a introdução do Programa de Ajustamento Financeiro. Todos os dias,
através da televisão, internet , jornais, revistas, rádio… surgiram possíveis medidas para
ultrapassar a crise. Como tal, nós achamos que as medidas que propomos, possam também
contribuir de forma construtiva e responsável para melhorar as condições de vida dos
portugueses e das respetivas famílias, para diminuir o seu sofrimento diário, que se manifesta
através do aumento do desemprego e da insolvência de muitas empresas. A nossa primeira
medida vem no sentido de garantir retorno à educação, para que não hajam cada vez mais
jovens a terem de emigrar, a segunda medida consiste no estímulo da economia e do
empreendorismo, através da revitalização mais do que necessária, das pequenas e médias
empresas e de proteger os nossos produtos nacionais e por fim, a última medida no contexto
social, de proporcionar medidas para a sustentabilidade do nosso sistema público de pensões.

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

1. Portugal deve garantir possibilidades de emprego aos jovens que queiram entrar no
mercado de trabalho. Não vale a pena investir na educação, se o investimento não tiver como
retorno postos de trabalho para os jovens.

2. Investir nas exportações, dando mais incentivos fiscais às empresas , promovendo sinergias
com outros países europeus, procurando estimular a economia nacional, através do
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empreendorismo e da revitalização das empresas em dificuldades, para que não entrem em
processo de insolvência.

3. Para a sustentabilidade do sistema público de pensões, devemos criar um valor máximo
para as pensões, pôr fim a contagem duplicada do tempo de serviço dos autarcas e em
continuidade com essa medida, acabar com a subvenção mensal vitalícia a quem trabalhe
como deputado na Assembleia da República ao fim de doze anos. Os políticos também devem
receber a reforma aos 65 anos como os restantes portugueses.

