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 Joaquim de Araújo
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Enquadramento da medida 1:
Através da criação de investimento na agricultura e pecuária nacional, a nossa produção
aumentaria. Com a aplicação desta medida, aumentaria a nossa exportação e os produtos
vendidos no nosso país não tinham a necessidade de ser aumentados, podendo assim
competir com os preços dos produtos estrangeiros. Tanto beneficiaria o estado como as
pequenas e médias empresas. O emprego por sua vez também aumentaria e
consequentemente estimular-se-ia o poder de compra dos portugueses.
Enquadramento da medida 2:
O nosso país possui variadíssimas características que nos promovem naturalmente tais como:
a localização sermos membros da União Europeia.
A Este, somos uma importante porta de entrada para o mercado da UE e plataforma
privilegiada para o relacionamento com os países africanos de língua oficial portuguesa. A
Oeste, enquanto país europeu mais próximo do Continente Americano somos uma ponte
transatlântica, ponto central para importantes rotas internacionais.
Para além de tudo isto, Portugal é membro da UE há 26 anos, fazendo parte do SME (Sistema
Monetário Europeu) usando a moeda única europeia.
Enquadramento da medida 3:
Se as crianças e os jovens tiverem uma boa formação cívica, não irão danificar as escolas, o
material escolar e todos os espaços de uso público e privado. Assim, poupar-se-á dinheiro ao
Estado. Por outro lado, crianças e jovens com uma boa formação darão origem a adultos bem
formados e conscientes que melhorarão o nosso país, não fugindo aos impostos, trabalhando
de forma empreendedora, empenhada e acima de tudo responsável e honesta.

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. Estimular o setor primário

2. Sensibilizar tanto os portugueses como os estrangeiros a investir mais no nosso país com
mais confiança, de modo a criar mais postos de trabalho e maior mercado.

3. Educar as crianças e os jovens para a cidadania.

