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:E.B. 2,3 de Amarante
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tendo por base o tema deste ano, "Ultrapassar a Crise" importa refletir sobrealgumas das
causas que poderão ter conduzido a esta crise global. Atualmente a sociedade tem-se gerido
mais pela lógica do consumismo, fruto de uma publicidade agressiva e enganosa que alienou
a ideia de bem estar, fazendo crer que a felicidade só depende da posse de bens materiais.
Assim, este modelo de desenvolvimento tem levado a grandes assimetrias (escassez versus
desperdícios) a nivel global e regional com consequências imprevisíveis a nível ambiental,
social, político e económico. É pois urgente repensar o modelo de desenvolvimento
económico, transformando-o à luz dos príncipios de desenvolvimento sustentável., isto é,
responder às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de crescimento das
gerações futuras.
Desta forma, para promover o desenvolvi mento sustentavél é necessário uma alteração de
valores e atitudes dos cidadãos perante a limitação dos recursos que a Natureza nos oferece.
Neste sentido, as autoridades públicas devem adoptar medidas adequadas que melhorem a
gestão dos recursos naturais, nomeadamente o seu consumo, adoptar políticas que
combatam as alterações climáticas e limitem as suas consequências e combater a exclusão
social e a pobreza.
Novos conceitos de modelos de vida começam a emergir:as ecoaldeias, o movimento de
«slow food», as experiências de «co-housing», entre outros.
O nosso futuro revê-se nos principios de uma agricultura sustentável, de um consumo e
comércio responsável, de uma industria assente numa gestão eficiente dos recursos naturais,
bem como na inovação de produtos e serviços.

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. Promoção por parte das escolas de um círculo de debates, que funcione após as atividades
letivas ou nos dias não úteis, destinado a jovens com a finalidade de, ao estarem juntos,
discutirem ideias para a criação de novos produtos e consequentemente novos mercados e
postos de trabalho ( estratégias para o empreendedorismo).

2. Criação de produtos inovadores com a aposta nas industrias de reciclagem/reconversão de
materiais, recuperação de antigos imóveis e aproveitamento de terrenos desocupados para a
agricultura sustentável, de modo a contribuir para a autosuficiência alimentar do país, bem
como para a exportação.

3. Proteger e desenvolver o comércio tradicional para aumentar a rentabilidade de quem cria
produtos artesanais, incrementando o turismo e o orçamento dos pequenos produtores. Na
confeção destes produtos deve-se recorrer sempre a matérias primas nacionais.

