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:Escola Secundária c/3º Ciclo Padre António Vieira
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O trabalho desenvolvido promoveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, durante a
Semana da DUDH - de 10 a 14 de Dezembro.
A semana foi aprovada no Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas de Alvalade e
visou dinamizar, na comunidade escolar, um sentido real de participação democrática e de
construção de um mundo melhor para todos, como medida básica necessária à
transformação da crise em oportunidade para melhorar!

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

1.
Conhecer as razões que levaram o país a ficar em crise e debater diversas questões pode
ajudar a crise. Se nada for feito o país não melhora. Aumentar as exportações e diminuir as
importações, promovendo o fabrico nacional é essencial, mas acabar com gastos excessivos
que existem no governo, e em coisas desnecesárias no quotidiano, permite questionar o
consumo excessivo e não necessário.
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2.
Criar emprego no nosso país, ajudar na educação e formação dos jovens, através de mais
bolsas de estudo, na Universidade. A Universidade é indispensável para melhor preparar as
pessoas e para dar mais conhecimento ao país. Novas empresas, novos postos de trabalho e
emprego podem contribuir para o equilíbrio nos setores produtivos. Exigem-se melhores
escolas, exigentes em matérias educativas e investimentos sustentáveis.

3.
Pensar a cidadania europeia, não como um luxo de algumas vidas, comparativamente com a
existência de vidas na miséria, mas como um investimento maior, em toda a população, não
contando apenas com impostos e salários, que apenas dependem da população ativa.

