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: Escola Básica Sebastião da Gama, Estremoz.
Círculo: Évora
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

As estatísticas não deixam margem para dúvidas. A pobreza está a aumentar em Portugal e a
um ritmo sem precedentes. Crise, desemprego e endividamento são palavras com significados
que muitos portugueses conhecem bem de perto, às vezes mais do que um prato de comida.
Os portugueses vivem atualmente num contexto de crise económica que tem efeitos
dramáticos nas suas vidas. O encerramento diário de empresas vai aumentando
assustadoramente o número de desempregados, em muitos casos, este fenómeno atinge a
totalidade do agregado familiar.
A dramática situação económica em que Portugal se encontra, tem vários fatores na sua
origem e também alguns responsáveis políticos que incompetentemente ou
irresponsavelmente concretizaram projetos financeiramente incomportáveis para a nossa
economia, alimentando perigosas ilusões nos portugueses. É por isto que depois a política
perde credibilidade e os cidadãos, cada vez mais saturados, se manifestam na rua com
frequência, tornando a recuperação do país ainda mais difícil. Impõe-se uma preocupação
acrescida com a Verdade, a Competência, a Seriedade na ação e na palavra e, acima de tudo,
com a Coerência. Sem ela não é possível reconquistar a confiança das pessoas, porque ela é o
pilar fundamental do contrato que deve unir governantes e governados e que deve assentar
na boa gestão dos dinheiros públicos. Gastar mais do que se recebe, sem ter a certeza de que
o retorno obtido é superior ao pagamento da dívida contraída é atraiçoar de uma forma
egoísta as gerações vindouras.

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.

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

1. - Fortificar as relações comerciais portuguesas com a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), pois, o contexto atual mostra que, na União Europeia a economia lusa não
tem espaço de manobra que possibilite o crescimento.

2. - Incluir o ensino e a prática do empreendedorismo nos programas escolares logo ,à
entrada do 2º ciclo, facultando aos jovens uma via mais profissionalizante que lhes permita
ter contactos profícuos com o mundo do trabalho, melhorando o perfil de empregabilidade.
Neste cenário de crise será necessário criar nos jovens, uma atitude proativa ( sem medo de
arriscar) que os torne menos dependentes de terceiros, fazendo-os acreditar que podem
contribuir para a mudança.

3. Promover debates à escala nacional e global, coordenados pela Assembleia da República,
convidando especialistas em economia e outras áreas vitais da sociedade civil, onde estariam
representandos países com economias sólidas mas também nações com economias frágeis
no sentido de refletir de uma forma partilhada sobre os problemas atuais que nos
conduziram a esta crise e encontrar alternativas viáveis ao modelo civilizacional assente no
capitalismo, fazendo chegar ao maior número possível de cidadãos as conclusões dessa
reflexão. O objetivo supremo será encontrar um modelo civilizacional assente na democracia
e visando o bem-estar de todos.

