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 Básica e Secundária de Miguel Torga
Círculo: Bragança
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise atual é talvez a mais severa que Portugal já viveu e só com o contributo de todos se
poderá ultrapassar. Os maiores problemas do nosso país são a dívida excessiva, a falta de
crescimento económico, o desemprego, a emigração jovem, as desigualdades sociais, o
empobrecimento, a desmoralização generalizada das pessoas e as baixas taxas de natalidade,
ou seja, uma população envelhecida.
As políticas têm de ir ao encontro das potencialidades e das necessidades do país. Por um
lado, é necessário incentivar o investimento privado no tecido produtivo, nomeadamente, na
indústria transformadora, numa agricultura rentável e no turismo diferenciado; por outro
lado, é preciso criar uma verdadeira cultura para a poupança, para o consumo, para o
empreendedorismo e para a responsabilidade social.
O Estado e as Autarquias devem disponibilizar os meios de que dispõem para apoiar a criação
de projetos viáveis que permitam o aproveitamento da qualificação superior dos jovens e,
assim, o crescimento sustentado da economia local e nacional.
Os meios de comunicação social podem ser uma ferramenta de ajuda para combater a crise,
pelo impacto que tem a informação que se transmite. Se as mensagens também forem
positivas, as pessoas não terão tanto medo. A confiança e a capacidade de arriscar são
importantes em momentos críticos. Deve-se estimular uma atitude positiva, mostrando os
casos de sucesso.

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

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.

1. Desenvolver políticas de incentivo ao investimento em projetos com viabilidade económica,
adequados à revitalização e ao crescimento urgente de cada região do país, através dos seus
recursos endógenos, para combater o desemprego e a emigração jovem.

2. Fomentar, a nível interno, a educação para o consumo, para a poupança, para o
investimento e para o combate ao despesismo, ao mesmo tempo que, no exterior, se
defende a imagem de um Portugal produtivo e inovador, através do empenhamento
diplomático e empresarial.

3. Mudar a forma como a comunicação social apresenta a crise, informando corretamente os
cidadãos, mostrando os dois lados da realidade, estimulando a iniciativa das pessoas para que
haja confiança, e se combata o “império do medo”.

