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 Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo
Círculo: Circulo eleitoral distrito de Bragança
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A crise é um problema que afecta toda a gente, e principalmente o nosso pais, um pais que
um dia já foi o rei do mundo, era o mais rico e o mais poderoso mas mesmo assim não fomos
imunes ao problema universal.
Fazendo uma reflexão sobre o que nos distinguia dos outros povos, verificamos que além do
nosso espirito aventureiro, este país tem caracteristicas muito agradáveis e que podem vir a
ser utilizadas para nosso proveito. Uma exposição solar anual acima da média, solos agricolas
férteis e um patrimonio natural e cultural muito rico e diversificado.

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

1. Motivar a população para a microgeração de energia electrica e assim eliminar a despesa
na compra de energia a outros paises e sermos autosuficientes em termos energeticos

2. Motivar as populações para o regresso à terra, sem agricultura não há alimentos. Orientar
os jovens para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e criar na população o
espirito de que" o que é nacional é que é bom"

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. Sendo um povo cheio de História, onde os monumentos nacionais se dissiminam por
Portugal inteiro, além de que a nivel natural tambem não nos ficamos atrás(geológico,
biológico e paisagistico), porque não promovermos este nosso patroimónio. Estimular o
desenvolvimento turistico, sempre com a divulgação destes nossos tesouros nacionais.

