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: Escola Secundária/3 Santa Maria do Olival
Circulo: Santarém
Sessão: Secundário

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

Tendo em conta a abrangência do tema da República e as questões com ele relacionadas,
surgiram naturalmente uma série de problemas que, de imediato, foram identificados como
estruturantes e sujeitos à análise. É de destacar o facto de todos os problemas se integrarem
numa sociedade onde prevalece o direito de expressão, pelo que foram expostos e debatidos
com o objectivo de encontrar as soluções e de motivar os jovens a uma participação mais
activa.
Assim, considerando que a actual situação económica e social do nosso país está subjacente
às questões da República e influencia, necessariamente, qualquer reflexão, as medidas
apresentadas decorrem da necessidade de:
- Criar condições estruturais para a auto-suficiência do país;
- Credibilizar a actuação dos órgãos de soberania, nomeadamente, na gestão dos dinheiros
públicos;
- Promover a imagem de Portugal e dos portugueses dentro e fora de fronteiras e melhorar a
auto-estima dos cidadãos.

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

1. Publicitar Portugal internacionalmente a nível turístico e apostar no património,

restaurando, conservando e recuperando monumentos. Colocar nos monumentos pessoas
especializadas nesta área, criando novos postos de trabalho. Também ao nível da cultura, em
especial das artes, investir em eventos que promovam a cultura portuguesa e os artistas
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portugueses.

2. Criação de uma entidade imparcial e não partidária responsável pelo planeamento de
projectos bem estruturados e pela fiscalização e posterior correcção de erros cometidos pela
Direcção-Geral do orçamento, tendo em vista o bom aproveitamento dos fundos
comunitários e a identificação e eliminação de erros que têm levado recentemente ao
aumento do défice e do endividamento de Estado.

3. Criação de subsídios e benefícios fiscais aos produtores portugueses para conseguirem
estabelecer as suas empresas no país e desenvolverem actividades através do
aproveitamento de recursos abundantes e recursos ainda não utilizados, dedicando-se a
explorações já existentes ou à produção de matérias normalmente importadas de outros
países.

