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 2º e 3º Ciclos Infante D.pedro - Buarcos
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O nosso país está a atravessar uma grave crise económica, social, política… Vivemos uma
época de desigualdades, provocadas por grandes desequilíbrios económicos, geradores de
angústia, descontentamento e revolta.
Aguardamos por respostas dos nossos governantes, mas infelizmente, ainda não foram
apresentadas soluções exequíveis.
Não devemos delegar apenas no estado a responsabilidade social e económica da nossa vida,
mas antes dar voz à sociedade civil. Mesmo assim, continuamos a acreditar em Portugal e nas
suas potencialidades.
Enquanto jovens, Homens do futuro, queremos contribuir para retirar Portugal destes tempos
sombrios e reerguê-lo como nação digna e merecedora do nosso orgulho e do
reconhecimento internacional.

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

1. - Promover os produtos nacionais.
Ao valorizar a produção nacional, o seu consumo interno e a exportação, estaremos a
contribuir para a manutenção de empregos, o crescimento das nossas empresas no mercado
nacional e a afirmação da nossa identidade.

2. Diante do dinheiro que recebemos, como fruto do trabalho, devemos, em primeiro lugar,
saber estabelecer prioridades de gasto, escolhendo bens de consumo com inteligência. Numa
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palavra, é importante ter “cerimónia com o dinheiro”, apoiada numa correta literacia
financeira. É crucial incutir princípios de economia e cultivar rotinas de poupança, através da
sensibilização e formação junto das famílias, nas escolas, nas Redes Sociais, para garantir uma
melhor gestão financeira, assente, por exemplo, na criação de uma conta bancária.

3. Fomentar a partilha, ser altruísta.
A gestão do património pessoal deve contemplar o sentido da partilha com os nossos mais
próximos e também com a comunidade. O sentido da reutilização de bens deve estar
presente no quotidiano, diretamente conexionado com um consumismo responsável,
respeitador do equilíbrio do planeta. Por outro lado, devemos dar corpo ao conceito do
“banco do tempo”, isto é, estar disponível para a entreajuda e, deste modo, tornarmo-nos
mais ricos do ponto de vista material e humano.

