Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Desafiados com o tema “Republica”, nós jovens decidimos parar, reflectir e valorizar a
realidade que este tema acarreta.
Questionemo-nos portanto para crescermos: Afinal somos ou não os Homens de amanhã?
Estaremos preparados para enfrentar os mais diversos obstáculos que emergem a cada dia?
A implantação da República, a 5 de Outubro de 1910, permitiu aos cidadãos poderem
participar na condução dos negócios públicos. Cabe portanto a cada um de nós fazermos
parte da construção de uma harmoniosa obra pública que é o saber viver-se em sociedade.
Ser-se cidadão e usufruir o direito de cidadão é ser-se crítico construtivamente não
apontando o dedo mas apontando soluções pertinentes e exequíveis para melhorar a
situação pública. É isso que pretendemos fazer com as nossas medidas.

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

1. Especialização das vantagens absolutas e comparativas. Isto é, o país deverá especializar-se

na produção de bens para os quais tem mais vantagens, substituindo-os por outros que não
produz tão facilmente. Esta medida visa diminuir o défice em que o país se encontra
permitindo ao Estado não cobrar tantos impostos aos cidadãos, para financiar o défice. Visa
ainda permitir a elevação do nível financeiro dos cidadãos
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2.

Realização de trabalhos voluntários/comunitários para quem usufrui do subsidio de

desemprego. Esta medida permitirá ao Estado não suportar despesas sem benefícios públicos,
sem receber nada em troca, uma vez que muitos dos desempregados estão muitas vezes em
casa sem nada a fazer.

3. Banco de manuais escolares na escola. Esta medida permitirá em todas as escolas públicas
que os alunos requisitem anualmente manuais escolares caso não tenham condições
financeiras. Esses livros serão propriedade da escola tendo de ser devolvidos no final do ano
lectivo pelo aluno tendo este que pagar 1/3 do seu custo. Esta medida visa diminuir os custos
da educação portuguesa para que as famílias reduzam os encargos que este ramo acarreta.

