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
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa - EB 2,3 D.
Manuel de Faria e Sousa
Círculo: Porto
Sessão: Sessão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Encontramo-nos numa profunda crise económica e social. As famílias portuguesas tem sofrido
as consequências dessa mesma crise que parece não chegar ao fim. Nós achamos que esta
crise pode ser ultrapassada se adotarmos comportamentos e atitudes que nos conduzam a
uma nova situação. Na nossa opinião, esses comportamentos e essas atitudes que nos podem
ajudar a ultrapassar a crise passam essencialmente por três medidas fundamentais

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

1. Trabalhar. Se todas as pessoas tiverem trabalho e se a produção aumentar, a economia
melhora. Isso implica mais postos de trabalho, o que permitirá melhorar as condições de vida
dos portugueses, a todos os níveis: educação, saúde, entre outros. O regresso à agricultura
será a chave.

2. Cortar as despesas do governo. Redução dos deputados e respetivos assessores em cada
ministério e uma redução salarial. No governo deveria haver carros mais baratos, menos
guarda-costas; não deveriam ter tantas reformas; deviam gastar menos dinheiro nas eleições
e aplicá-lo nas necessidades reais do país.
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3. Esforço para maior produção nacional. Comprar mais produtos fabricados e produzidos em
Portugal, as fábricas e outras instituições importantes para a economia, permaneceriam em
atividade, o que implicaria um aumento do emprego para ajudar a acabar com a crise. Todos
devemos empenhar-nos para produzirmos o máximo. Por vezes, estudamos ou trabalhamos
apenas o suficiente e não damos o nosso melhor.

