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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
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Identificação da Escola: Colégio Campo de Flores
Círculo: Setúbal
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Sabemos que em Portugal, e até bem recentemente, importámos mais do que exportámos,
atitude que nos conduziu a défices externos sistemáticos e insustentáveis. Esta situação,
aliada a défices orçamentais excessivos e a uma conjuntura internacional desfavorável, levounos ao ponto de termos de pedir auxílio a instituições comunitárias e internacionais.
Sabemos que somos detentores de "capital humano" qualificado e que somos abastados no
que diz respeito a "capital natural" (embora não possuindo petróleo ou minérios em
quantidade suficiente), ou seja, sabemos que detemos os meios necessários para regenerar a
capacidade produtiva em Portugal.
Assim sendo, resolver a crise da economia portuguesa terá de passar por um reforço da
competitividade das empresas que permita aumentar, de forma sustentada, as exportações e,
consequentemente, criar mais emprego. Torna-se, pois, fundamental que os nossos jovens
saibam responder com energia e com visão de futuro aos desafios que se perfilam.
Nesta linha, concluímos que faltará ao nosso país, em primeiro lugar, uma política e um
programa que facilitem a transição da escola para a vida ativa, através da promoção do saber,
do empreendedorismo e da criatividade dos nossos jovens.
Por tudo isto, passamos a apresentar as propostas que, na nossa escola, mais votos
recolheram:

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

1.
Fomentar a "Educação Financeira" nas escolas, a partir do 1º Ciclo de Escolaridade, de modo a
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dotar os jovens de novas e/ou de melhores competências para que, no futuro, possam gerir
as suas finanças pessoais de forma mais esclarecida e consciente;

2.
Promover atividades lúdico-pedagógicas nas escolas, tais como: feiras de criatividade; ações
de voluntariado; pequenos projetos de escola (estabelecendo dias temáticos ligados aos
setores da economia tradicional portuguesa);

3.
Sensibilizar os cidadãos mais idosos (com mais de 65 anos) para, com alguma regularidade, se
deslocarem às escolas no sentido de, junto dos mais jovens, poderem transmitir o seu capital
de experiência e de conhecimento (abrindo espaço a um maior diálogo inter-geracional)
procurando atenuar, dessa forma, a ignorância do passado e, por consequência, a repetição
de erros já antes experimentados.

