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: Externato Cooperativo da Benedita
Círculo: Leiria
Sessão:Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas apresentadas resultam da constatação das dificultades e vicissitudes que assolam
o país, decorrentes da situação de crise económica e social com que nos confrontamos.

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

1. Criar mais cursos profissionais nas escolas de forma a cativar os alunos para a Escola,
apostando em áreas mais práticas e que permitam o aproveitamento de recursos como
agricultura ou pesca.
O ensino profissional ligado ao meio local ajudará a aproveitar os recursos próprios da terra e
ajudar as empresas com os novos conhecimentos.

2. Criar uma linha de crédito, apoiada pela União Europeia, para incentivar novos
investimentos e negócios inovadores.
Canalizar parte dos empréstimos estrangeiros para criar emprego e novas empresas pode ser
uma boa ajuda em tempos de crise pois ganham as empresas e os trabalhadores.

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.

3. Tomar medidas legislativas que permitam melhorar a distribuição de riqueza, reduzindo as
diferenças de salários aumentando os mais baixos de modo a aumentar o poder de compra.
Hoje em dia ha reformas e salários exorbitantes e outros muito baixos pelo que o equilíbrio
entre os dois era uma boa solução para os mais pobres.

