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Identificação da Escola: EB 2,3/Sec. Padre José Agostinho Rodrigues
Circulo: Portalegre
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Como é do conhecimento geral Portugal vive atualmente numa crise, tanto social como
económica. Como Jovens que somos e perante um futuro tão incerto como aquele que se nos
apresenta, refletimos sobre como ultrapassar a crise. Esta reflexão conjunta em torno de
possíveis soluções a todos enriqueceu e esperemos que seja feita um pouco por todos os
setores da nossa sociedade de modo a que sejam apontadas possíveis soluções para que os
jovens, possam vir a ter um futuro promissor!
Assim passamos a explicar as medidas abaixo apresentadas:

1 - Com a nossa 1ª medida pretendemos que se gere uma maior consciencialização de todos
para a crescente necessidade de poupança em todas as áreas, começando pelas nossas casas.
Por vezes pequenos hábitos de poupança ( por exemplo de água e eletricidade) ajudam a
reduzir despesas, de modo a evitar o desperdício e a reduzir as faturas. Poderiam, por
exemplo, ser distribuidos pequenos panfletos com conselhos úteis às populações .

2 - Na nossa opinião, numa crise não basta cortar, é necessário que se criem igualmente
condições para se gerar riqueza de modo a que todos beneficiem.
Por outro lado a promoção do diálogo social e político é também muito importante para se
alcançarem consensos, de modo a favorecer o emprego e o cresimento da economia.

3 - Na nossa escola, como em tantas outras, começam a notar-se as dificuldades crescentes
das famílias em fazerem face a todas as despesas e por isso, até na alimentação se começa a
cortar ,( levando até que cada vez mais colegas nossos tenham de beneficiar de apoio
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alimentar). Uma sociedade moderna e evoluida não se pode esquecer dos mais vulneráveis,
não podemos fingir que não vemos ou que não é connosco. É assim urgente que , pelo
menos, não falte o indispensável à mesa. A redução do IVA, por exemplo, em bens de 1ª
necessidade ajudaria a reduzir os preços destes produtos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Realização de acções de sensibilização, por diversas entidades, acerca do que se pode fazer

para aumentar a produtividade e reduzir o desperdício, tanto nos lares e empresas como no
resto da sociedade.

2. Apoio à criação de emprego e crescimento da economia, nomeadamente através da
promoção de um diálogo social e político construtivo e responsável.

3. Redução, através de medidas tais como a descida do IVA, dos preços dos bens de 1ª
necessidade.

