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 Fernando Caldeira
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

1- Podemos fazer muito enquanto cidadãos consumidores.
Sejamos conscientes que a nossa economia depende também, de nós, do nosso
comportamento enquanto consumidores responsáveis.
Algo tão simples como olhar para os rótulos ao comprar, pode contribuir para manter o
emprego, garantindo o salário e o futuro dos filhos, da família, dos amigos... enfim, dos
portugueses!
A mudança económica que seria para Portugal se os portugueses consumissem
principalmente artigos portugueses, feitos pelas pessoas que trabalham no nosso país, em vez
de se consumir produtos de importação (produtos estrangeiros feitos a baixo custo por falta
de condições de trabalho e de direitos laborais nesses países!) ajudando a arruinar o nosso
país e as nossas famílias.
O nosso apelo é para que sejam mais "bairristas" na hora de decidir o "que consumir", na
hora de decidir o "que comprar", para que cada um seja capaz de dar o seu contributo (ainda
que pareça "uma gota no Oceano", um Oceano é feito de muitas gotas. E, sem qualquer uma
das gotas que o compõem, nenhum Oceano seria o mesmo.
Quer Emprego em Portugal? Compre Produto Nacional!... Temos que despertar as
consciências para a necessidade de sermos um pouco mais orgulhosos do nosso valor, da
nossa capacidade para produzir artigos de qualidade.
O futuro depende da atitude de cada um de nós, para que se passe a olhar para Portugal com
mais confiança.
2- Em momentos de crise há que prevenir e com um pouco de inteligência e até mesmo com
alguma imaginação podemos por em prática pequenas atitudes que ajudam a reduzir
despesas e garantem uma maior gestão do dinheiro.
Eis algumas sugestões: reduza as faturas de eletricidade, evitando o desperdício; adira por
exemplo à tarifa bi-horária, que é a mais barata e que pode reduzir os custos para metade;
não deixe os aparelhos eletrónicos, como a televisão, computador… em modo stand by,
porque estão a fazer um gasto de energia desnecessário; não esteja a abrir a porta do
frigorífico constantemente e verifique se tem o termóstato regulado para evitar a formação
de gelo; aqueça apenas pequenas quantidades de comida no micro-ondas; corte nas idas ao
restaurante, opte por comer em casa. Além de poder cozinhar o que lhe apetecer, poupa
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dinheiro e ainda pode fazer comida a mais para levar para o almoço do dia seguinte; antes de
ir ao supermercado faça uma lista das compras que realmente necessita e não se deixe tentar
pelas promoções; ponha a máquina de lavar roupa e a de loiça a funcionar a baixas
temperaturas e com carga máxima; garanta que as janelas e portas estão bem isoladas; utilize
lâmpadas economizadoras e tente aproveitar ao máximo a luz natural; feche bem as torneiras
e troque os banhos de imersão pelos duches; reduza a quantidade de água que o seu
autoclismo descarga, colocando no depósito uma garrafa de água; adira aos transportes
públicos e sempre que possa ande a pé; se não puder prescindir do automóvel, conduza de
forma segura, para minimizar o desgaste e o gasto de gasolina; abasteça o depósito do carro
nas bombas de gasolina que oferecem preços mais competitivos; controle bem a conta do
telemóvel e escolha o tarifário que seja mais adequado às suas necessidades.
3- As principais causas da crise são: falta de apoio social às famílias; gasto de dinheiro em
bens não essenciais; baixos salários; desemprego; consumo de produtos estrangeiros (o que
implica gastos em importações); aumento do IVA; aumento dos impostos.

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

1. Consumir produtos portugueses.

2. Reduzir as despesas e garantir uma maior gestão do dinheiro.

3. Identificar as causas da crise.

