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 de Quiaios
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

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

O mundo atual vive uma profunda crise. Na verdade, a insatisfação política, a instabilidade
económica, a desconfiança internacional, instigada por uma crise interna de valores éticos e
morais, motiva cada vez mais os jovens a participar, ativa e construtivamente, na sociedade.

1 - A incompreensão dos jovens sobre a economia, sobre a crise atual do país é uma
realidade e um sério problema. Primeiro, temos de entender os principais conceitos de
economia , para posteriormente estabelecer e apontar medidas de resolução da crise atual.
Assim, sugerimos a criação de instituições políticas para jovens através de academias nas
escolas; criação de blogs informativos; alteração do programa curricular de uma disciplina
como “Introdução à Economia”, no 3º ciclo, com o objetivo de estas abordarem um conteúdo
político e sociocultural, permitindo uma maior preparação dos jovens para a atividade política
e económica.

2 - Vivemos numa época em que o barril de petróleo, principal fonte de energia da nossa
civilização, atinge valores de custo nunca antes alcançados. O abandono efetivo dos
derivados de petróleo deve ser uma prioridade imediata. Defendemos o incentivo às
empresas produtoras de transportes para a construção em maior escala de transportes
híbridos. Outra alternativa viável: utilizar como fonte energética o biodiesel, graças à
reconversão de óleos alimentares usados, oriundos da indústria da restauração, mas também
do consumo doméstico, generalizando-se a prática de entrega deste resíduo energético nos
oleões. As vantagens ambientais são óbvias e traduzem-se na diminuição da descarga dos
óleos usados nos esgotos e na redução das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera,
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dado que o biodiesel é menos poluente que o gasóleo (por cada mil litros de óleo alimentar
usado é possível produzir entre 920 a 980 litros de biodiesel, ocorrendo como subproduto a
glicerina, que pode ser utilizada na indústria farmacêutica). Este combustível alternativo iria
ser utilizado nos transportes públicos, diminuindo assim os encargos do orçamento de estado
neste setor.

3. A junção do setor agrícola com as pescas tem como objetivo potenciar a imensa fonte de
riqueza que é o território nacional, incluindo o mar, protegendo e valorizando o ambiente.
Partimos de uma visão integrada do nosso território e dos nossos recursos naturais, de forma
a aumentar o potencial agrícola, dinamizar o mundo rural e valorizar o mar português, tendo
como finalidade o desenvolvimento sustentável.
Com a revitalização da agricultura e o aumento da produção agrícola nacional poderemos
gerar grandes receitas: internas e externas. Internamente, capaz de contribuir para a
autossuficiência da balança alimentar e externamente exportando mais do que importando.
Por conseguinte, o mar é também um vetor essencial do desenvolvimento económico
português. Para isso, importa promover e apoiar entre os múltiplos setores ligados às
atividades marítimas: os serviços marítimos e portuários, a construção e reparação naval e as
obras marítimas, e defender o setor das pescas.

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

1. Introduções básicas à economia e política, nas escolas.

2. Promover a utilização de transportes não poluentes.

3. Um investimento sério e empreendedor, no setor agrícola e das pescas.

