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: EB 2 3 Oliveira do Hospital
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

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

Considerando que:
- Alguns paises da União Europeia enfrentam uma grave crise económica e financeira;
- Portugal enfrenta sérias dificuldades a nível sócio-económico e também financeiro;
- São vários os exemplos de políticos, gestores, diretores, entre outros, que, no desempenho
das suas funções, tomam medidas que têm prejudicado a nossa economia, sem que sejam
responsabilizados e que, os bens entretanto conseguidos, ilicitamente, revertam para o
Estado.
- Portugal tem dificuldade em diminuir as suas importações, dado que as nossas empresas
estão com problemas de financiamento devido às dificuldades que os bancos enfrentam.
- A lei permite a existência de apenas 180 Deputados na Assembleia da República, exigimos
que esse número seja respeitado e se proceda à redução de 50 deputados, desde já,
independentemente da revisão da Constituição.

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

1. - Pagamento de indemnizações por parte dos indivíduos que cometem erros/ilegalidades

que prejudicam a Nação.

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.

2. - Criar condições para que as grandes, médias e pequenas empresas, de exportação, se
possam financiar, de forma a explorar o seu potencial ao máximo e diminuir as importações ,
contribuindo assim para tornar Portugal num país autossuficiente.

3. - Diminuição do número de Deputados da Assembleia da República e dos respetivos
salários, os quais devem ainda ser obrigados ao regime de exclusividade de funções.

