Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas Públia Hortênsia de Castro,Vila Viçosa
Circulo: Évora
Sessão: Básico

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

O país atravessa uma grave crise económica e financeira com reflexos no quotidiano das
famílias, gerando ansiedade e carências a vários níveis. O desemprego, a perda do poder de
compra, a falta de bens essenciais a uma vida condigna, a emigração, são algumas das
consequências com que os portugueses se confrontam atualmente. Este problema não afeta
só os adultos mas também preocupa as crianças que receiam pelo seu futuro e pelo das
novas

gerações. É urgente identificarmos a responsabilidade individual e coletiva,

governamental e pessoal, que contribuiram para o estado atual do nosso país e tentar
inverter esta situação.
Com a participação no projeto e as medidas apresentadas, pretende-se sensibilizar e envolver
os governantes e a sociedade em geral para a mudança de atitudes e de comportamentos que
ajudem a encontrar soluções para ultrapassar a crise . É importante que todos contribuam, a
mudança do país depende de cada um de nós. Com esperança e otimismo, acreditando que
cada um de nós pode fazer a diferença!

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

1. Aumentar a exportação de produtos nacionais,utilizando os recursos e potencialidades do

país, do mar e do mundo rural ,praticando preços acessíveis e promovendo a qualidade.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

2. Educar/sensibilizar para a mudança de hábitos de consumo e poupança, evitando gastos
desnecessários e supérfluos, por exemplo, as famílias fazerem um planeamento das suas
compras.

3. Promover a solidariedade entre os mais ricos e os mais pobres, partilhando bens e
apoiando a criação de emprego, de forma a evitar o aumento de impostos, que afeta
sobretudo as famílias mais carenciadas.

