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:EB2,3 Arqueólogo Mário Cardoso
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que Portugal possuí produtos agrícolas e minerais únicos e de boa qualidade,
tais como, castanha, azeite, sal, vinho, cortiça e tem uma zona económica extensa e exclusiva
que poderia ser mais explorada;
Considerando que Portugal tem um potencial económico relacionado com as energias
alternativas, uma vez que tem um clima soalheiro e uma costa marítima extensa com forte
ondulação(energia solar e energia das ondas e marés);
Considerando que a crise é uma questão económica, mas também cultural e que a atitude
consumista da população que, por falta de formação, não soube gerir os seus orçamentos,
não conseguindo cumprir com os seus compromissos financeiros e ficando endividadas;
Considerando que as pessoas devem ter noção dos seus gastos e formas de poupança para
poderem investir o seu dinheiro corretamente;
Considerando que os jovens da atualidade revelam um espírito pouco empreendedor, em
parte devido à falta de informação e motivação que existe na sociedade portuguesa atual;
Considerando que a escola tem um papel fundamental na formação dos alunos, futuros
cidadãos, e que poderá assegurar educação financeira para todos e garantir um futuro
melhor.
Considerando que a crise é uma realidade presente no dia a dia das nossas escolas e que há
alunos economicamente desfavorecidos, que enfrentam dificuldades, nomeadamente na
alimentação;
Considerando que as famílias passam cada vez por mais dificuldades e que no futuro poderão
surgir problemas como o abandono escolar e mesmo o trabalho infantil;
Propomos:

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.

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

1. Incentivar financeiramente os projetos de jovens empresários que estão relacionados com
a valorização dos produtos tipicamente portugueses, assim como aqueles que potenciam os
recursos nacionais, com maiores verbas que outros projetos.

2. Realizar ações de formação sobre educação financeira à população em geral (empresas e
nos centros de emprego), assim como integrar no currículo escolar de todos os níveis de
ensino (básico e secundário) um determinado número de horas para lecionar Educação
financeira.

3. Organizar as escolas para que, periodicamente, angariem cabazes, que serão doados às
famílias mais carenciadas, podendo estabelecer protocolos com associações locais.

