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: A grupamento de Escolas de Vimioso
Círculo: Bragança
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

As populações têm que ser aconselhadas a mudar as suas mentalidades, isto é, têm que
alterar os seus hábitos, com a finalidade de diminuirem as suas despesas. A sociedade tem
que apostar no voluntariado, proporcionando formação às pessoas que estão a receber o
subsídio de desemprego, tornando-se estas úteis , prestando serviço comunitário. Os
Municipios têm que colaborar com as suas populações, prestando-lhes ajudas materiais ,
alertando-as e mostrando-lhes alternativas para contornar a crise.

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

1. Criar workshops com o objetivo de alterar os hábitos das pessoas de modo a que
consigam diminuír as suas despesas. Exemplos : eletricidade, gás e água.

2. Dinamizar instituições, nas zonas mais carenciadas, principalmente no nosso concelho e
distrito, com o objetivo de fornecer bens essenciais, tais como alimentos e roupas às pessoas
mais carenciadas.

3. Criar uma viagem semanal, com a finalidade de transportar a população mais carenciada,
até aos serviços mais próximos, nomeadamente, banco, farmácia, correios,
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