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:Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que a Crise em Portugal é um problema que nos afeta diretamente e que,
enquanto jovens iremos herdar um país com graves dificuldades económicas e financeiras, é
urgente refletir sobre o modo de ultrapassar estas dificuldades; temos verificado que alguns
dos nossos políticos, ao longo destes anos, não têm desempenhado as funções que lhes
foram confiadas, com o devido rigor, zelo e verdade.Celebram maus negócios públicos, têm
interesses em grandes grupos económicos, não dizem a verdade à população para não
perderem eleições, fazem leis de acordo com a sua conveniência, são “desonestos” porque as
campanhas eleitorais não refletem a governação prometida e muitos não têm capacidades
para o cargo que ocupam porque não têm experiência prática na atividade económica, e
como tal, desconhecem a realidade do país para poderem legislar.

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

1. Maior eficiência energética.
Estudar os investimentos, por exemplo, em energias alternativas para diminuir a dependência
dos produtores de combustíveis fósseis. As empresas portuguesas têm margem para
desenvolver os recursos existentes em terra e explorar o que existe no mar.

2. Incentivo às empresas para manter/mover sede em Portugal; promover o regresso das
empresas com sede no exterior.
Dinamizar o consumo de bens e serviços para sustentabilidade das nossas empresas.
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3. Medidas de combate ao enriquecimento ilícito na politica e nos cidadãos em geral;
produção de leis exequíveis para combater o enriquecimento ilícito.

