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 Secundária de Montemor-o-Novo
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Todos nós, mais velhos e mais novos, temos direito a viver com dignidade. A crise, de que
ouvimos falar diariamente, afeta o nosso presente e o nosso futuro que, pelo que
depreendemos, estará muito comprometido.
O Parlamento dos Jovens é um projecto muito enriquecedor. Ajuda-nos a aprender a
argumentar e a defender uma causa. Aumenta em muito a nossa cultura geral e obriga-nos a
utilizar estratégias. Contribui para o nosso crescimento intelectual.
Este ano o tema a tratar é Ultrapassar a crise.
Tendo em conta que os problemas relacionados com a crise chegam a todos, todos teremos
que contribuir para a sua resolução e adquirir novos hábitos.
Tratar este tema é para nós, pelas razões apontadas, bastante motivador. Pensamos que vai
ser uma experiência única e temos grandes expectativas de ir o mais longe possível. Sabemos
que com pequenos gestos muito pode mudar, portanto, acreditamos que com a nossa
colaboração poderemos resolver ou pelo menos dar ideias para resolver este grande
problema que é a crise.

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

1. Negociar com a união europeia a aplicação de algumas medidas proteccionistas.

2. Inovar e incentivar a agricultura.
A agricultura está um pouco esquecida. Quando passeamos pelo Alentejo a paisagem está
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deserta… Se tivéssemos oportunidade de a cultivar, poderíamos provar que somos um pais
inovador, promovendo a fixação à terra e incentivando a criação de empresas e empregos
nesta atividade.
Tal como a agricultura, existem outras atividades que se podiam inovar para superar a crise..

3. Incentivar ao consumo de produtos portugueses.
A sustentabilidade e a autossuficiência é bastante importante, pois assim poderíamos
produzir o que o pais consume, e até exportar a produção excedente. O incentivo vai fazer
com que as empresas não fechem e com que não haja tanto desemprego.

