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Identificação da Escola:Básica e Secundária de Campo - Valongo
Círculo: Porto
Sessão:escolar

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que uma crise corresponde a uma fase de perda, ou uma fase de substituições
rápidas, em que se coloca em questão o equilíbrio da pessoa, torna-se muito importante a
atitude e comportamento das pessoas face a momentos como este.
A evolução favorável de uma crise conduz a um crescimento, à criação de novos equilíbrios,
ao reforço da pessoa e da sua capacidade de reação a situações menos agradáveis.
Assim, para que a crise não evolua no sentido da regressão , mas sim no sentido do
desenvolvimento e seja favoravelmente vivida, propomos três medidas que consideramos
pertinentes.

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

1. Criação de um maior número de postos de trabalho, através da implementação de
medidas de incentivo .

2. Aumento do PIB Nacional, com o incentivo ao cultivo de áreas abandonadas, à contratação
de jovens e à exportação.

3. Criar uma estrutura rápida e eficaz para controlar o rendimento social de inserção,
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colocando os beneficiários a fazer trabalho comunitário e a cumprir um escrupuloso horário
semanal.

