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: Colégio João Paulo II
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Dada a situação económico-social em que o país de encontra, torna-se urgente intervir nos
vários setores. Assim, devemos procurar o equilíbrio da balança comercial, aumentando as
exportações dos produtos mais apreciados pelos estrangeiros, apostando na promoção do
turismo e investindo em energias renováveis, através da renegociação da plataforma de
entendimento e de aliança económica ao dispor com os países lusófonos.
Com o desenvolvimento dos vários setores, é evidente o aumento significativo de postos de
trabalho, reduzindo assim o desemprego e o crescente número de emigrações e uma maior
procura turística.

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

1. 1. Diminuição da despesa por parte da classe política: diminuir número de deputados e
ministros, corte nos salários e nas regalias que usufruem. Adoção por parte da classe política
de medidas exemplares, porque o “exemplo vem de cima”, pela demostração de que o
esforço é nacional e coletivo, de que servir a Nação é nobre e altruísta e não um estatuto, um
fim em si mesmo.

2. 2. Apostar no desenvolvimento de setores económicos como a agricultura, o turismo, a
pesca e a indústria têxtil e do calçado. Agricultura: rentabilizar os campos para a produção
nacional de grande qualidade: vinho, azeite, cortiça, cereais, fruta. Turismo: localização
geográfica, clima, mar, paisagens, gastronomia, riqueza cultural constituem fatores
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fundamentais para atrair turistas. Pesca: localização geográfica, associada à indústria
pesqueira, grande quantidade de portos marítimos e qualidade dos produtos. Setor têxtil:
recuperar as indústrias que caíram em declínio nos últimos anos.

3. 3. Investir em energias renováveis. Devemos reduzir o consumo de combustíveis fósseis e
aproveitar as fontes de energias renováveis, já que a localização geográfica do país nos
proporciona esse desenvolvimento energético. Urge investir ainda mais na energia eólica em
zonas ventosas e montanhosas, na energia solar nas zonas mais solarengas, na energia das
marés no litoral. Tendo em conta que a língua portuguesa é a quinta língua mais falada do
mundo, devemos aproveitá-la como fator económico para a criação de alianças que tenham
como resultado o desenvolvimento dos vários países que a falam. Não podemos esquecer que
a maioria dos países lusófonos está em franco desenvolvimento económico e social e Portugal
poderia renegociar a plataforma de entendimento, que pudesse trazer benefícios para o
nosso país.

