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Identificação da Escola: Escola Básica Integrada Professor Aníbal Cavaco Silva
Circulo: Faro
Sessão: Escolar

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

A crise económica que se abateu no nosso país, bem como em outros países da Europa e nos
E.U.A., e consequentes medidas de austeridade tem vindo a ter repercussão, com cada vez
mais intensidade, nas famílias. As que já anteriormente tinham fracos recursos económicos
estão agora mais fragilizadas, mas mesmo as que sempre tiveram níveis de vida satisfatórios,
estão a alterar os seus hábitos de consumo, ou estão mesmo a braços com graves dificuldades
em fazer face aos compromisso financeiros antes estabelecidos, devido à diminuição dos
rendimentos disponíveis ou até ao desemprego.
Tendo em conta que o combate à crise passa pela implementação de medidas
governamentais mas também pela atitude proativa da sociedade civil, propomos:

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

1. Promover o consumo de produtos nacionais incentivando a produção nacional e

divulgando-os através de campanhas publicitárias em vários meios de comunicação e redes
sociais com o objetivo de diminuir as importação e aumentar as exportações, valorizando os
produtos nacionais.

2. Promover a criação de hortas sociais na rede de instituições locais (escolas, juntas de
freguesia, câmaras municipais) para que as famílias carenciadas usufruam de alimento. Dessa
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rede local podia resultar bancos de solidariedade para recolha e distribuição de material
escolar e vestuário de modo a minimizar as despesas das famílias.

3. Investir nas energias renováveis aproveitando os excelentes recursos naturais do país
diminuindo a nossa dependência energética.

