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: Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

1) Esta medida permite que o país equilibre a balança comercial, aumentando as
exportações, e reponha as receitas do país de forma a podermos ter um “superavit”
que ajude a diminuir a dívida externa.
2) Esta medida permite ao país melhorar as suas receitas visto que a nova população
empregada vai ajudar a aumentar os lucros das empresas, diminuir o desemprego e a
pobreza e incentivar o regresso dos emigrantes.
3) Esta medida aumenta a quantidade e qualidade da mão-de-obra qualificada
portuguesa, juntamente com as medidas que propusemos anteriormente e evita a
emigração da massa cinzenta de que o país precisa e vai permitir que o país fique
melhor preparado para enfrentar crises como aquela em que estamos mergulhados.

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

1.

Incentivo à exploração e exportação de produtos em que tradicionalmente somos

mais competitivos no comércio mundial.

2. Dinamização do setor primário e secundário de forma não poluente, criando postos

de trabalho e utilizando as energias renováveis).

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.

3. Investimento na educação (não na avaliação estritamente).

