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: EB2/3 de Vila Verde
Círculo: Braga
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

« Ultrapassar a crise» passa necessariamente por desenvolver/racionalizar/ potenciar os
nossos recursos, que eles sejam materiais ou humanos. Somos um país com grandes
potencialidades, capaz de grandes feitos e que necessita de procurar a nível interno, sem
esquecer o seu papel na Europa e no Mundo, soluções para debelar esta crise que se instalou
nas nossas vidas.

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

1. Maior desenvolvimento da agricultura: sendo este setor da economia fundamental para a
produção de bens alimentares, o seu desenvolvimento iria dimunir as importações e a nossa
dependência de mercados externos.

2. Racionalizar os gastos do Estado: os recursos do Estado não são ilimitados, pelo que urge
desenvolver políticas e campanhas que incentivem os cidadãos a racionalizar os recursos,
sobretudo os financeiros, que o Estado possui. A classe política deve dar o exemplo.

3. Incentivos ao aumento da natalidade: os recursos humanos são, sem sombra de dúvida a
maior riqueza de um país. Com a crescente dimuição da natalidade, corre-se o risco de
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perder essa riqueza. É imperativo desenvolver incentivos à natalidade, quer eles sejam de
caráter laboral, financeiro ou de outra ordem.

