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: Escola Secundária Carlos Amarante
Círculo: BRAGA
Sessão: Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

- Considerando que a situação atual do país é extremamente difícil, achamos que é necessário
regressar às origens apostando na agricultura e na pesca, setores com grande tradição ao
longo da nossa história e geradores de riqueza. Assim, estaremos a contribuir para a
diminuição da importação de alimentos e de matérias-primas, valorizando a qualidade dos
nossos produtos e da marca nacional.
- Embora saibamos que a redução em 15% dos salários dos políticos por si só não é suficiente
para retirar o país da crise, é importante que o exemplo venha de cima e haja uma maior
moralização na vida política e em todos os setores da sociedade para que os jovens não
deixem de acreditar num futuro melhor. Se quem está a governar e tem a responsabilidade
de fazer as leis do nosso país não mostrar que também está a fazer um esforço para saírmos
da crise, será mais difícil acreditarmos nas medidas que tomam.
- Reforçar a aposta na cultura e no turismo parece-nos fundamental para nos ajudar a sair da
crise e criar mais postos de trabalho, não só entre os jovens mas no conjunto da população
em geral. O nosso país tem uma longa História e uma riqueza patrimonial muito grande que,
na grande maioria dos casos, precisa de ser recuperada e restaurada. Ao iniciarmos um
programa de recuperação do património não só estaremos a criar mais postos de trabalho
nessa área como estaremos também a aumentar os locais visitáveis para os turistas
estrangeiros e nacionais, gerando mais riqueza e mais emprego nos setores ligados ao
turismo.

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

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.

1. Desenvolver a agricultura e a pesca, aumentando a riqueza nacional e valorizando a marca
nacional.

2. Reduzir em 15% os salários e outras regalias dos deputados e membros do governo.

3. Reforçar a aposta na cultura e no turismo.

