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:Colégio Santo André
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Uma receita miraculosa para sair da crise? Não há! Só uma mudança radical da sociedade em
termos globais reduzirá a crise financeira e social. Para tal, é imperativo uma troika de
alterações no que diz respeito aos comportamentos pessoais, ao funcionamento de
organizações e à regulamentação institucional e política, que descrevem uma indissociável
interinfluência. Nestas alturas o “ser” dever-se-á impor ao “ter” e promover a sobriedade
sobre a austeridade necessária. Assim, distinguindo o essencial do supérfluo, podemos
proporcionar uma correcta divisão da riqueza e explorar o talento individual através do
empreendedorismo. Abramo-nos ao mundo, respeitando toda a relação natural, mudemos o
nosso estilo de vida e espalhemos que não há ferida que não cicatrize!

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

1. PARA O ESTADO:
Em parceria público-privada, criação de uma equipa creditada de orientação, formação
legislativa e responsável por um estudo da situação e esclarecimento de dúvidas para que
novas ideias inovadoras em termos empresariais e nas áreas do turismo, arte e desporto
(=postos de trabalho nacionais) pudessem perdurar no tempo, não acabando em dívida e
despedimento e promovendo-se a si próprias – É de pequenino que se torce o pepino.

2. PARA A ESCOLA:

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.

Dedicar parte do tempo respectivo à Direcção de Turma ao debate dos valores da justiça,
liberdade e fraternidade, dado que muitos jovens não os conhecem, e, assim, implementar
um trabalho orientado pela filosofia, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. São estas as
pedras dum novo mundo mais equilibrado e menos materialista – A causa de todos os males é
a ignorância, Sócrates.

3. PARA OS LUSOS:
Estabelecimento de uma grande quota obrigatória de produtos nacionais nas grandes
superfícies comerciais, nomeadamente de produtos hortícolas e frescos (carne, peixe,
charcutaria…). Assim, haveria um desenvolvimento dos sectores primário e secundário no
país, tendendo à auto-suficiência e diminuição das importações, e um impulsionar do
comércio local mais liberalizado. Esta medida iria impedir uma entrada abrupta de
estrangeiros que seriam vigiados e coimados em caso de incumprimento.

