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 Lousada Este - Caíde de Rei
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A mobilização da cidadania é uma das boas notícias que podemos celebrar em tempos de
crise, pois os cortes drásticos que estão a ocorrer em vários setores do Estado e do bem-estar
da sociedade, tais como a saúde, educação e outros serviços sociais. Estes cortes fizeram
movimentar em muitos países Europeus, uma sociedade conformada, para uma sociedade
mais interventiva, que se tem feito ouvir através das manifestações, revindicando os seus
direitos.
É neste contexto de crise que todos os cidadãos de uma Nação têm de se unir e propor
soluções para resolver a mesma.
Só apostando na força de um povo é que se poderá promover o desenvolvimento económico
e o empreendedorismo, criando assim novos empregos. Temos enquanto Nação que
aproveitar as nossas potencialidades, nomeadamente, através da exploração dos recursos
marítimos, da terra/floresta e turismo. Só com este esforço nacional é que poderemos
ultrapassar a grave crise económica em que vivemos.
Foi com este intuito que fizemos este Projeto de Recomendação, lançando propostas que
dinamizem a nossa economia.

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

1. Explorar melhor os recursos naturais, nomeadamente, os recursos marítimos e agrícolas
para aumentar as exportações e diminuir as importações e desta forma equilibrar a nossa
balança comercial.

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. Investir no turismo.

3. Cortar nas despesas do Estado e reduzir o valor dos impostos, agindo com responsabilidade
para fomentar o consumo interno e fortalecer os pilares do sistema financeiro.

