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: Agrupamento de Escolas de Penacova
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

Neste momento o nosso país está "parado". As pessoas não investem e o dinheiro está
estático, tornando o nosso país pouco dinâmico. Com as nossas medidas conseguiríamos fazer
uma melhor distribuição da riqueza nacional e tornar Portugal um país novamente em
movimento. Na elaboração das nossas medidas tivemos em foque os benefícios a longo prazo
para que no futuro nos possamos erguer e ter orgulho em ser Português. Portugal já
ultrapassou inúmeras crises económicas, e como agora, também tem capacidades para
vencer este difícil período. Temos o privilegio de ser um país com inumeráveis e distintos
recursos naturais, o que nos permite uma vasta área de atividades económicas. Também não
nos devemos esquecer do poderoso e temido país que um dia governou os mares, tornando-se no principal centro económico do Mundo! Compete-nos a nós portugueses trabalhar para
que aos poucos possamos fazer Portugal voltar aos seus tempos grandiosos, tempos que
inspiraram Camões a criar o famoso verso " Que eu canto o peito ilustre Lusitano", isto
demonstra o seu grande orgulho em ser português, então como tantas vezes outrora
superemos as dificuldades do momento e erguer-nos-emos como um Portugal forte e unido!
Então vamos nos unir e começar por resolver esta crise, para mais uma vez nos erguer-mos
como um Portugal esplendoroso!

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

1. Apostar em empresas nacionais e investir na industria Portuguesa
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participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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2. Tornar o nosso pais mais independente

3. Diminuir as ajudas de custo dos deputados

