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: Básica Integrada Frei António das Chagas Vidigueira
Circulo: Beja
Sessão: Básico

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

A palavra crise entrou no dia-a-dia em que vivemos.
Momento perigoso e decisivo, económico, social e políticamente, de igual modo vivemos uma
grave alteração de valores, no entanto, aquela de que mais falamos, todos os dias, é inflação
económica, os baixos salários dos nossos pais, o desemprego de milhares de cidadãos e o
aumento generalizado dos preços. Todos, mais novos ou mais velhos têm o dever de
contribuir para resolver a crise.
Para além do diagnóstico, é preciso propor medidas concretas que resolvam, de facto, as
situações graves que o país atravessa. Por essa razão, começamos por apresentar uma
medida de natureza ética e que está relacionada com a acumulação de cargos políticos com
outras actividades privadas que estejam ligadas ao estado.
Seguidamente, propomos que o estado crie condições que permita o empreendedorismo,
criação de empresas com o objectivo de combater o desemprego.
Por último, achamos importante a promoção de turismo como uma importante fonte de
receita.
Com estas propostas pensamos que o nosso contributo será sempre uma mais valia para a
resolução que enfrentamos.

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

1.

Não permitir a acumulação de cargos políticos com outras actividades privadas que

estejam ligadas ao estado.
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2. O Estado crie e incentive o empreendedorismo como forma de criação de empresas com o
objectivo de combater a alta taxa de desemprego.

3. Promoção do turismo com importante fonte de receita aproveitando as potencialidades
das diferentes regiões do país, como o clima, gastronomia, monumento, paisagens naturais e
afabilidade da população.

