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: Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres

Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

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

Com as medidas abaixo apresentadas, o grupo de alunos que representa a nossa escola
pretende sensibilizar a comunidade para o problema da crise em Portugal.
Temos plena consciência que é uma situação que não é exclusiva do nosso país mas que se
alastra à Europa, em geral. Contudo, centrando-nos na nossa realidade, torna-se urgente
desenvolver medidas que possa travar um maior agravamento desta problemática.
Com a primeira medida, pretende-se que se efetuem reformas estruturais a nível das
instâncias superiores, de modo a evitar a sobrecarga de assalariados (reformas vitalícias,
secretários de estado, subsídios, ….).
A segunda medida pretende aproveitar ao máximo os nossos recursos naturais de forma a
criar postos de trabalho ao nível da agricultura e indústria, setores arualmente pouco
dinamizados. Consideramos que estes têm sido, ao longo das últimas décadas,
progressivamente votados ao abandono.
A última medida visa o aproveitamento dos nossos recursos naturais (sol, mar…) e
patrimoniais (monumentos, …) atrávés da divulgação dos mesmos, quer a nível nacional quer
internacional, promovendo o turismo.

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

1. Diminuir as despesas do Estado / Governo.
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2. - Incrementar a produtividade interna (nomeadamente a agricultura e a indústria), através
da formação e posteriormente da implementação de projetos, de modo a aumentar a
exportação e diminuir a importação, como forma de combater o desemprego.

3. Apostar no turismo (divulgação do nosso património natural e histórico).

