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: Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico de Camilo Castelo Branco
Círculo: Lisboa
Sessão:Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

A 1 de janeiro de 1986 Portugal entrou para a União Europeia e no ano de 2002 (1 de janeiro)
adotou como moeda única o EURO.
Na opinião do econonista Vitor Bento, "a crise que o país atravessa deve-se ao facto dos
portugueses terem adotado uma "vida de cigarra", em vez de uma "vida de formiga", quando
entrou para o euro."
Assim, a primeira medida proposta tem com principais objetivos:
- a diminuição das importações e assim a dependência externa;
- o aumento das exportações, conseguindo uma maior competitividade com outros mercados
internacionais;
- a diminuição do desemprego.
A segunda medida proposta pretende:
Ao ser feita uma organização mais eficiente e realista das necessidades nacionais, poderá
conseguir-se uma melhor gestão dos recursos monetários e humanos, com vista a alguns
destes recursos serem utilizados nomeadamente em incentivos para um melhor e maior
desenvolvimento económico, para apoiar social e economicamente a natalidade e a
educação.
A terceira medida proposta tem com principais objetivos:
- a diminuição do desemprego, principalmente jovem;
- criar hábitos de rotina de trabalho e permitir aos alunos maiores de 16 anos uma
experiência que os ajudara a conseguir emprego mais facilmente.
- os jovens antes de escolherem a profissão devem ter um conhecimento um pouco detalhado
sobre as profissões de modo a que não se arrependam na sua escolha.
- diversificação do tipo de ofertas educativas principalmente para os níveis onde existe maior
retenção/abandono escolar, para que os jovens possam ter ao seu dispor áreas apelativas
para o desenvolvimento das suas capacidades, como por exemplo nas áreas artísticas,
desportivas, artesanais, mecânicas, entre outras;
- maior interesse e motivação escolar que levará a um menor insucesso o que implicará uma
diminuição nas despesas com a educação;
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- reabilitação de diversas profissões que estão em vias de desaparecer.

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

1. Investir na agricultura, indústria e serviços nacionais, nomeadamente incentivando a
recuperação de solos, o fabrico de produtos / matérias primas portuguesas, apoiando novas
iniciativas, alargando a oferta relativamente ao turismo, recuperando antigos espaços que
estão ao abandono.

2. Redução da despesa pública, nomeadamente com um menor número de cargos políticos,
despesas de gabinete, renegociação de contratos e parcerias público-privadas.

3. Maior articulação entre o mercado de trabalho e as ofertas educativas quer de nível básico/
secundário, quer de nível superior.

