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:COLEGIO SENHOR DOS MILAGRES
Círculo: LEIRIA
Sessão:BÁSICO

Projeto de Recomendação:

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

“Estamos em crise" - esta é uma frase sistematicamente ouvida e repetida.
Mas será que estamos mesmo? Já experimentaram visitar um shopping num fim-de-semana?
Já tentaram encontrar um bom restaurante livre num sábado à noite? Já experimentaram ver
o tipo de roupa, calçado e acessórios de moda que as pessoas usam?
Quantas pessoas conhecem que estejam a poupar de forma determinada para criar um
futuro melhor? E quantas gastam o que têm (e até o que não têm) pelo prazer imediato?
Quantos pais ensinam os filhos a trabalhar e a esforçarem-se para realizarem os seus sonhos?
E quantos pais dão aos filhos o que eles pedem, sem pedir esforço para o conseguir? Quantos
empresários criam empresas para que elas perdurem além da sua morte e gerem riqueza? E
quantos criam empresas para ganhar agora o máximo e depois fechá-la?
Atualmente, todos nós vivemos um período de grande tensão. A vida não está fácil e requer
que estejamos atentos a várias situações para que saibamos como agir perante as mesmas.
Cada escolha que fazemos terá a sua consequência, logo é primordial tomar as decisões
certas. A crise instalou-se e não deverá sair tão cedo. Mas isso não é obrigatoriamente
negativo, o que temos é que nos adaptar e mudar alguns hábitos que anteriormente
tínhamos e que podem fazer a diferença.
Poderia estar a dar sucessivos exemplos do que realmente é a crise em que vivemos. Mas
considero que a verdadeira crise não é esta…. A verdadeira crise é uma crise de valores, de
mentalidades, de falta de fé e de esperança no futuro. Por isso, os passos para ultrapassar a
crise passam por:
- acreditar que o trabalho e o esforço individual fazem a diferença;
- não cruzar os braços nem parar, mas sim abraçar os desafios como oportunidades que se
apresentam e ser empreendedor;
- não esperar que os outros resolvam os problemas, mas dar o nosso contributo para a
mudança, mesmo que possa parecer pequeno e insignificante, grão a grão enche galinha o
papo.
Em suma, o segredo está em olhar para a frente e trabalhar, em pensar positivo e fazer
acontecer, em ver cada problema como uma oportunidade de crescimento e de mudança… e
se todos agirmos desse modo, a crise, se não passar pelo menos vai suavizar-se!

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.

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

1. Alterar o status quo político e económico e criar novas realidades económicas, financeiras,
sociais e sobretudo mentais, que permitam gerar crescimento económico, assentes no
empreendedorismo, levando cada cidadão a reconhecer e assumir a sua responsabilidade
social no ultrapassar da crise.

2. Promover as exportações, apostando no aumento da produção nacional, sobretudo nos
setores chave da economia do país, fazendo aumentar a entrada de capitais e reduzindo a
divida pública de forma gradual.

3. Dar vantagens financeiras às empresas que promovam a criação de novos postos de
trabalho, estimulando a economia nacional, criando mais emprego, reduzindo os gastos com
o pagamento de subsídios, melhorando o poder de compra das pessoas e aumentando a sua
autoestima.

