Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: E B 2,3 /S Cardeal Costa Nunes
Circulo: Açores
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

As crises económicas não são novidade no nosso país. Desde o 25 de Abril que já enfrentámos
duas grandes crises. Em vez de procurarmos soluções a posteriori, deveríamos preparar o país
o melhor possível para futuros embates que possam acontecer e que quase de certeza vão
acontecer, em especial porque somos um país com fracos recursos naturais. Seria importante
a elaboração de planos de desenvolvimento nacionais a longo prazo em vez de funcionarmos
apenas com programas político-económicos por quatro anos, que se vão modificando
conforme os partidos políticos que chegam ao governo.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aumentar o número de infraestruturas para criar postos de trabalho e para não aumentar

muito a dívida, usamos um pequeno empréstimo, mas também usar algum ouro português.

2. Incentivar e mostrar às empresas estrangeiras os bons terrenos de Portugal e os seus mares
(bons para a pesca ).

3. Elaborar uma espécie de plano Marshall em torno das energias renováveis, tornando o país
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auto-suficiente em termos de produção de energia.

