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: EB 2,3 de Marco de Canaveses
Círculo: Porto
Sessão: Escolar Básico

Projeto de Recomendação:

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

Portugal atravessa uma das piores fases da sua História recente. A crise é global, uma vez que
a maioria da população portuguesa passa por dificuldades a todos os níveis, nomeadamente
problemas económico-financeiros e sociais.
A situação atual é preocupante, já que no futuro poderão não haver postos de trabalho, logo
não sabe o que espera à maioria dos portugueses. Neste momento, a taxa de desemprego
sobe para níveis assustadores, levando a que imensas famílias portuguesas não consigam
comprar alimentos, aumentando os casos de fome, que nos casos mais extremos, levam a que
muito portugueses sejam obrigados a emigrar. Além disso, existe uma cada vez menor
circulação de dinheiro e um número muito reduzido de investimentos nos mais variados
setores de atividade, o que origina uma grave quebra no produto interno bruto, situação que
influencia de forma extremamente negativa o crescimento económico do país.
Desta forma, é essencial que cada cidadão português tenha consciência do seu dever.
Devemos todos ter um papel ativo, propondo ou tomando medidas para combater a crise em
que o país se encontra, no sentido de contribuirmos para uma sociedade mais equilibrada,
justa e solidária.

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

1. Incentivar a compra de produtos nacionais;

2. Produzir mais produtos para exportação;

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. Aumentar as exportações e diminuir as importações, apostando mais na agricultura, visto
Portugal ter boas condições para a produção de bens como o vinho, cuja qualidade é
reconhecida internacionalmente.

