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:Instituto Vasco da Gama
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

É evidente que a crise económica e financeira vivida por Portugal e pela Europa constitui um
fator de adversidade que afeta toda a vida social, económica e política do nosso país.
Como jovens que somos, consideramos que o futuro do nosso país e do nosso mundo
depende da forma como conseguirmos dar a volta à crise e enfrentarmos as adversidades.
O importante é que tenhamos a sensibilidade, a capacidade e a inteligência para
identificarmos os pontos fortes do nosso país, promover a sua valorização e garantir a
sustentabilidade dos recursos, de forma a proporcionar o seu usufruto pelas gerações futuras.
Mas, para isso, deve ser dada uma oportunidade aos jovens para se prepararem para
enfrentarem as adversidades mesmo que, neste momento, não existam saídas profissionais.
Que futuro se espera quando os sonhos e as esperanças são ceifados por dificuldades
financeiras, ainda enquanto jovens estudantes?
A vida económica do nosso país teve momentos de crise muito acentuada de acordo com a
nossa história. Nas últimas décadas fomos induzidos, erradamente, a pensar que já não havia
dificuldades. Abandonaram-se diversos empreendimentos agrícolas ou industriais porque o
que vinha do estrangeiro era melhor e mais barato. Gastou-se acima das nossas capacidades
sem pensar que também tínhamos o dever de produzir.
Temos que abandonar aquilo que contribuiu para o agravamento das nossas dificuldades
económicas e apostar em medidas que promovam o nosso crescimento económico e bem
estar social.
O nosso país tem características peculiares, reconhecidas a nível mundial. Temos que
aprender a dar valor àquilo que temos, devemos afirmar os nossos pontos fortes e dar os
passos necessários para a valorização do nosso território, da nossa cultura e das nossas
gentes.
É nestes tempos de dificuldades acrescidas que vale a pena sonhar e acreditar nos sonhos,
desde que se tenha a capacidade de não desistir, de não baixar os braços. Vale a pena sonhar
e acreditar.
É neste espírito positivo, de iniciativa e de afirmação das nossas capacidades que queremos
contribuir para ultrapassar a crise.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Baixar as propinas no Ensino Superior.

2. Incentivar o empreendedorismo e a produção nacional com o apoio a projetos
relacionados com o mar, a agricultura, a pecuária, a indústria ou o turismo.

3. Promover o aumento das exportações e a diminuição das importações.

