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 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 Integrada de Minde
Círculo: Santarém
Sessão: Básico
Projeto de Recomendação – LISTA Y
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as
medidas propostas)

Vencer a crise.
Para vencer a crise é necessário mudarmos o nosso estilo de vida.
Temos de ser menos comodistas, deixar o supérfluo e arriscar em novos
projetos. Por outro lado é urgente ser mais interventivo como cidadãos.
Devemos participar na vida social e politica da nossa região e do nosso
país. Fazer chegar as nossas opiniões de forma democrática aos órgãos de
poder. Para isso a Assembleia da República disponibiliza uma série de
meios que estão ao alcance dos cidadãos comuns, nomeadamente as
petições, a difusão e apresentação de produtos regionais e culturais etc.
È através do esclarecimento político e da nossa intervenção como cidadãos
esclarecidos que podemos mudar a sociedade.
Por outro lado a Internet através das redes sociais e outros meios
interativos proporcionam uma rápida comunicação entre os cidadãos,
sendo possível mobilizar massas em prol de uma causa, se queremos
mudar a sociedade temos de ser interventivos.
Neste mundo globalizado e tecnológico, a escola assume um papel social
importante, pois pode contribuir para a formação de jovens conscientes,
intervenientes na sociedade e ativos na defesa dos direitos da cidadania.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)
1. Aumentar a exportação praticando uma importação mais racional
incentivando as empresas exportadoras com benefícios fiscais e
importando apenas o que não temos em Portugal. Incentivar a
venda dos produtos nacionais no mercado interno, baixando o iva e
incentivando à compra de produtos nacionais.
2. Criação de emprego através de benefícios aos empresários
desenvolver todos os setores da nossa economia. Apoio às pequenas
e médias indústrias.

