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:
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Escola Secundária de Valbom (escola sede do Agrupamento)

Projeto de Recomendação:

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

crise que atinge todo o nosso país e grande parte dos países à escala mundial traduz-se num
desequilíbrio financeiro perigoso que tem conduzido ao endividamento tanto público como
privado e a uma consequente degradação da qualidade de vida da população.
A crise atinge, mais do que as estatísticas e os números, as pessoas que diariamente lutam
com a falta de dinheiro para pagar as suas contas, a alimentação, o aumento constante dos
transportes, da eletricidade, da água, a prestação da casa, o flagelo do desemprego e que
recorrem cada vez mais a instituições de solidariedade.
Em nosso entender, a solução para combater uma crise com estas dimensões e criar um
futuro onde as novas gerações possam viver condignamente, passa também pela aposta na
educação e formação. Pensamos ser fundamental desenvolver o potencial criador e criativo
dos jovens, a autoconfiança, o poder de comunicação, liderança e persuasão, qualidades
essenciais para a formação de uma geração de criadores que compreendam a necessidade de
inovação e de empreendedorismo e que apontem soluções inventivas, credíveis e estratégias
sustentadas.
Dada a urgência em ultrapassar a crise, para a elaboração do Projeto de Recomendação,
consideramos três eixos prioritários fundamentais cujas estruturas e práticas provaram já,
noutros contextos de crise, serem promotores de crescimento. O 1º argumento apresentado
recupera também saberes e tradições que há muito ajudam a caracterizar a identidade
nacional, a promover o potencial do país e a responder aos novos desafios.

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

1. Apostar no cultivo de produtos tradicionais/nacionais, nas pescas, na indústria conserveira,
na indústria naval e na atividade portuária, incrementando campanhas de criação de
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sistemas/práticas agrícolas e a recuperação e valorização do mar e das suas atividades,
aproveitando as condições e os recursos naturais locais.

2. Diminuir a carga fiscal nas transações de produtos nacionais de forma a incentivar o
transporte e consumo interno, tornando-nos menos dependentes do exterior, como política
de combate à crise .

3. Aumentar o salário dos/das trabalhadores/as, implementando políticas de direitos laborais
e a construção de uma alternativa que promova a melhoria da qualidade de vida e do bemestar.

