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: EB 2/3 do Viso
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Os encargos das famílias são, cada vez mais, equiparadas às microempresas. Tem receitas,
tem despesas e os gastos devem ser estruturados.
É de primordial importância estabelecer práticas de orientação do quotidiano familiar tendo
como objetivo uma melhoria do indivíduo e do seu agregado, por meio de uma administração
mais racional das atividades e do orçamento familiar.
O ano 2013 será certamente difícil, desemprego recorde, mais medidas de austeridade, e um
pessimismo generalizado inclusive nas empresas.
Apesar do cenário complicado as empresas exportadoras continuam a levar o país para a
frente, ao contrário do retalho e da construção que vêm cada vez mais empresas a fechar.
Internamente o mercado estagnou, não existe poder de compra, ficando o país refém apenas
da exportação.
Vai ser necessário às empresas apostar mais nos mercados externos, não só com um intuito
claro de sobrevivência mas também com a ideia que estão a ajudar um país do qual se
orgulham de pertencer.
A fim de promover a poupança de água, os alunos devem apropriar-se das várias formas
simples de poupança de água, que todos podemos fazer. Se cada um de nós poupar um pouco
e reutilizar a água, todos juntos conseguimos poupar e preservar significativamente os
recursos naturais.

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. Organizar sessões para cada turma a partir do 5º até 12º ano com o tema "Formação de
Gestão Doméstica e Financeira" com acompanhamento dos Pais.

2. Criar mais postos de emprego investindo mais recursos no nosso país e aumentar o
empreendorismo nacional.

3. Colocação em todas as cantinas das escolas de Portugal um recipiente onde os alunos
pudessem colocar a água que não necessitassem e com a mesma poder-se-ia utilizar na rega
das plantas interiores e exteriores das escolas.

