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 Secundária Vitorino Nemésio
Círculo: Açores
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive tempos difíceis que vão marcar toda a população e causar grande angústia
nas gerações mais novas. Queremos contribuir modestamente para um futuro melhor,
queremos ter esperança numa vida melhor. Não devemos ficar de braços cruzados e assumir
uma atitude passiva e negativa. Devemos mostrar o que somos, o que valemos. É preciso
tentar ultrapassar esta crise e esta incerteza de futuro, lutar e acreditar que juntos, todos os
portugueses, darão o seu melhor e conseguirão criar um mundo melhor.
A história áurea de Portugal está ligada ao mar, como tal, é para ele que nos devemos virar
e tentar explorar ao máximo as suas potencialidades. Estas podem assumir várias formas,
desde a exploração dos seus recursos marítimos à produção de energia.
Igualmente, torna-se urgente responsabilizar civil e criminalmente todos os que usam e
abusam dos dinheiros públicos, não lhes dando o fim para o qual eram destinados. Há que
criar todo um mecanismo competente que fiscalize convenientemente essa atribuição e
subsequente utilização.
Por último, numa altura em que tantos sacrifícios se pedem aos portugueses, os nossos
políticos e governantes deveriam dar o exemplo e ver os seus salários reduzidos, com
agravamento para os que acumulam funções no setor público e privado.

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

1. Aproveitar melhor os recursos marítimos no sentido de pesquisar a existência de gás
natural ou petróleo, entre outros.

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.

2. Maior fiscalização para que não haja desvio de dinheiros públicos.

3. Redução de salários dos políticos e governantes.

