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 de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

Em Portugal, há falta de uma adequada justiça social. proclama-se cada vez mais maior
igualdade social, mais regalias, mais benificios, mas no entanto, a nossa classe politica fica-se
pela palavra não passando ao desenrolar de novas propostas de lei. Para além disso, o nosso
objectivo mais relevante é o de ter a oportunidade de confrontar os políticos sobre as
medidas que propomos, constituindo estas a visão da nossa geração, a geração que
constituirá a futura sociedade de Portugal e assim podermos passar à prática. Cabe ao eleitor
ponderar, analisar e optar pelas ideias que, na sua opinião, se identificam com a posição que
proclama, como cidadão, e poder, assim, escolher o melhor rumo para Portugal. O fosso entre
as classes alta e baixa é acda vez maior. Há que por cobro a este desenrrolar de situaçoes que
permitem que isto aconteça. Assim propormos que se olhe para os menos favorecidos e
questione a politica da Républica quando se defende que o bem deve ser comum.

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

1. Igualdade nas Regalias Sociais

Uma república caracteriza-se pela igualdade social, no entanto, Portugal é um dos países da
UE com mais desigualdades sociais. Uma delas relaciona-se com as diferenças salariais, em
que o fosso entre os mais ricos e os mais pobres se acentua cada vez mais. A chamada classe
média está menos representada na sociedade, porque se tem diluído ao longo dos tempos.
Por outro lado, existe uniformidade na aplicação de critérios, visto que o pobre vai continuar
a ser condenado por roubar, e o rico continuará a ser acusado de desviar.
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2. Maior fiscalização na atribuição do rendimento mínimo aos utentes
A principal vertente social do rendimento mínimo é ajudar nas dificuldades de quem precisa;
sucede infelizmente que, em muitos casos, há muitas pessoas “pobres” a tirar proveito da real
pobreza que existe no país. Esta medida visa uma investigação rigorosa à distribuição do
rendimento social. Este rapidamente se transformou num incentivo a um rendimento fácil
para quem não quer trabalhar e acaba por ser imoral para aqueles que se sacrificam no
trabalho. É inadmissível que uma parte do país trabalhe para que a outra viva do subsídio,
para o qual todos contribuímos.

3. A Descentralização da Administração Central
A Regionalização em Portugal Continental está prevista na constituição da República
Portuguesa desde 1976, após a revolução de 25 de Abril de 1974.
A regionalização consiste na divisão do país em 5 regiões: uma a Norte com sede no Porto,
uma ao Centro com sede em Coimbra, uma a apanhar o Ribatejo, a Estremadura e parte do
Alentejo, com sede em Lisboa, e uma outra sede a apanhar a outra parte do Alentejo, e o
Algarve, com sede em Faro.
- Com esta medida, deixaria de haver a prepotência das regiões mais ricas, proporcionandose uma melhor distribuição do poder político, e uma melhor divisão de recursos finaceiros do
Estado, pelas regiões mais desfavorecidas. Portugal também ficaria em melhor posição para
responder aos desafios da Europa, nos aspectos mais exigentes da política e da economia.

