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 Básica e Secundária da Graciosa
Círculo: Açores
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O ultrapassar a crise exigirá um esforço comum e equitativo entre todos os membros da
sociedade portuguesa. Implica sacrificios, não apenas para uma classe social, mas todas, de
uma forma transparente e rigorosa, para que erros do passado não ponham em causa o nosso
futuro. Temos de olhar para dentro, organizarmo-nos, empenharmo-nos e lutar pelo nome de
Portugal, não só no exterior mas também na nossa mente.
É com este pensamento patriótico que propomos as seguintes medidas:

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

1. Adequar as atividades primárias, como a agricultura, ao nosso território, apostando nelas
para o aumento das nossas exportações e suprir as necessidades de consumo interno,
diminuindo as importações.

2. Aumentar a fiscalização dos subsídios e rendimentos sociais atríbuídos pelo estado.

3. Promover campanhas de sensabilização junto da população nacional para a importância da
produção e consumo de produtos nacionais.
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