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: AVERT- Escola E.B. 2,3 de Rio Tinto
Círculo: Porto
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O estado deve ceder terrenos públicos a pessoas quer nas cidades como no campo que
queiram praticar agricultura ou então viver em edifícios devolutos, reabilitando-os. Nas
cidades as pessoas poderiam cultivar a sua própria horta e poupariam dinheiro com
alimentação cultivando as suas próprias frutas e vegetais. No campo o estado deveria ajudar
as pessoas que quisessem cultivar grandes explorações pois a agricultura pode ajudar muito
os jovens a ter um emprego e assim Portugal não teria de comprar tantos alimentos a outros
países do estrangeiro. Também deve vender/ceder prédios desabitados aos cidadãos pois
assim é uma forma de fazer dinheiro para as autarquias e os prédios das cidades seriam
reabilitados.
Devem ser criados mais bancos de ajuda rápida, porque apesar de já haverem bastantes
há sempre pessoas que não sabem que eles existem ou que se sentem embaraçadas e
minorizadas por pedir ajuda, por isso com bancos de ajuda rápida os bens poderiam ser
levados a casa das pessoas uma vez que estariam mais perto das mesmas.
Esta medida tem como objetivo a ajuda a pessoas necessitadas, a nivel alimentar e social, no
âmbito de criar juntamente com autarquias e instituições uma certa ajuda como por exemplo,
bancos alimentares, alertando as pessoas para usufruir de tal coisa se precisarem, recolha de
bens materiais já não utilizados e também procurar postos de trabalho para as pessoas
desempregadas.
Como o estado necessita de reduzir as suas despesas, não faz sentido cortar em bens
como a saúde, educação e segurança social e existirem outros setores da sociedade
portuguesa a usufruirem de regalias que mais nenhum português usufrui. Deste modo,
considerámos que os políticos, juízos e altos cargos da função pública devem dar o exemplo e
reduzir os seus gastos e regalias.

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. O estado deve ceder terrenos públicos/prédios urbanos para disponibilizar aos cidadãos
que pretendam cultivar terrenos e reconstruir prédios em mau estado.

2. Junto a autarquias,instituições de solidariedade, escolas e outras entidades deverão ser
criados Bancos de ajuda rápida quer no fornecimento de bens alimentares como na procura
de emprego.

3. Reduzir regalias a altos cargos da função pública.

