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: Agrupamento de Escolas de Vagos - Escola Secundária de Vagos
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

É em tempos de crise que se exige uma mais justa repartição dos rendimentos, apoiando os
mais desfavorecidos, desenvolvendo programas e medidas que não signifiquem apenas mais
um sacrifício, mas possam contribuir para uma mudança de mentalidades e hábitos.
Porque vivemos tempos de crise, porque se impõe poupar e reduzir despesas, porque a
economia nacional precisa ser revitalizada e porque as nossas famílias estão vergadas pelo
peso da austeridade, consideramos importante definir medidas concretas e eficazes para
combater a crise, mas também mudar um pouco os hábitos de todos os cidadãos.

É necessário gerar "riqueza": nas famílias e, consequentemente, na dinamização da economia
do país.

Podemos desenvolver pequenos hábitos que permitam às famílias canalizar os seus recursos
para áreas mais importantes à escala nacional. Por exemplo, dar destino útil à grande
quantidade de resíduos de forma a torná-los artigos de utilidade para o lar, podendo
proceder-se à partilha dos mesmos e ofertá-los em épocas festivas; trabalhar os espaços
desaproveitados nos jardins das nossas casas; adquirir lentamente o hábito de cultivar (pelo
menos 2 horas semanais) até ser conseguida alguma autonomia alimentar (pelo menos nas
hortículas).

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.

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

1. Valorizar o artesanato biológico.

2. Rentabilizar os terrenos / espaços verdes.

3. Desenvolver campanhas de sensibilização dos consumidores, levando-os a optar pela
compra de produtos nacionais (criar condições para que estes apresentem um preço mais
baixo) e criar incentivos à exportação (apostar fortemente na divulgação dos produtos
nacionais além fronteiras).

