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 de Penafiel
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O termo "crise" não nasceu na atualidade, basta folhear um livro de história para encontrar
esta palavra. Ao longo da história da humanidade existiram períodos de prosperidade e de
ruína na economia. Podemos verificar, também, que depois de um período de crise verifica-se
um crescimento e assim sucessivamente. O que é verdadeiramente pretendido e temos
tentado fazer é equilibrar a economia, o que se tem verificado muito problemático. Mas será
que haverá alguém que possa fazer prosperar a economia continuamente?
Nestes últimos anos, tal como muitos outros países no mundo, Portugal encontra-se numa
grave crise económica. No entanto, os motivos que levaram a isso subvalorizam-se
relativamente à sua urgente resolução. Encontramo-nos hoje a tentar recuperar da recessão
com auxílio externo em que a economia é frágil e investir é arriscado, onde é fundamental a
cooperação e o trabalho, pois de todos nós depende Portugal. Um país que apesar de ter
dimensões reduzidas, pode ser grandioso. Temos o suficiente para sermos tão ou melhores
do que os restantes países. Apesar de não possuirmos petróleo, podemos satisfazer as nossas
necessidades energéticas com energias alternativas, temos uma esplêndida costa, que para
além de oferecer ótimos dias de férias também nos possibilita desenvolver a pesca. Ainda no
setor primário, a nossa localização numa zona temperada permite-nos cultivar uma grande
diversidade de produtos agrícolas, suficientes para a subsistência do país e ainda para
exportar. Contudo, os produtos alimentares ainda representam 12% das nossas importações,
o que é algo a repensar.
Somos apenas cerca de 10 milhões, uma população relativamente pequena. Grande parte
desta considera o estado o culpado da situação atual do país, mas não será isto fugir da
responsabilidade? Todos somos culpados e por isso todos temos de o assumir e sofrer
sequelas, o que normalmente não é visto da melhor forma pela população. O que pouca
gente admite é que de facto é necessário espírito cívico mais trabalho dos portugueses, assim
como um maior rigor neste. O facilitismo gerado na geração anterior e que se prolongou por
esta tem necessariamente de acabar para que haja crescimento.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Os beneficiários do rendimento social de inserção terão de desempenhar funções sociais
para poderem usufruir desse apoio.

2. Diminuir as importações, até se verificar um valor da balança comercial positivo.

3. Exploração das energias renováveis e rentabilização da frota marítima

