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 Básica do 2.º e 3.º ciclo D. Pedro IV , Vila do Conde
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O grupo de alunos presentes na sessão escolar mostrou-se muito preocupado com a situação
que o país está a atravessar e, de certa forma, desencantado com a incapacidade que os
responsáveis políticos têm demonstrado para a ultrapassar. Por essa razão teve a
preocupação de apresentar medidas que refletissem a sua leitura da situação enquanto
jovens, medidas que se revelassem exequíveis e resultassem do aproveitamento dos recursos
naturais e humanos do país. Os alunos refletiram profundamente nas várias medidas
propostas pelas diferentes listas concorrentes. Cada grupo defendeu as suas propostas,
responderam às várias questões que foram colocados pelos restantes colegas,
fundamentando as suas propostas, tendo como base o seu conhecimento e a interpretação
da situação. De salientar que todo este processo decorreu com muita elevação por parte de
todos. Concluída a discussão, o presidente da mesa colocou à votação de cada uma das
medidas apresentadas, relembrando que as mais votadas seriam as que deveriam contar do
Projeto de Recomendação da escola. Os presentes concluíram que as quatro medidas mais
votadas se poderiam agrupar duas a duas uma vez que apresentavam aspetos que se podiam
interligar, pelo que ficou decidido que a escola proporia duas medidas na Sessão Distrital.
Convém salientar que a situação que o país está a atravessar é muito preocupante na região
em que a escola se insere. A taxa de desemprego é muito elevada, tem vindo
sistematicamente a aumentar e afeta principalmente o sexo feminino. O tecido empresarial
da região é composto, à semelhança do país, por pequenas e médias empresas, que não têm
tido capacidade de resposta às dificuldades do momento e não têm podido usufruir de apoios
uma vez que as medidas que têm sido aprovadas pelo poder central não as têm beneficiado.
Por outro lado, a região apresenta um conjunto de recursos naturais que os alunos não têm
visto a ser(em) devidamente protegida(dos) e explorada(dos) de forma sustentável.

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.
Maior aposta nas pequenas e médias empresas, incentivando o recurso a matériasprimas de origem nacional e a novos modos de produção.

2.
Aproveitamento dos recursos naturais do país, apostando no desenvolvimento das
áreas social e economicamente mais deprimidas (como, por ex.: o interior do país).

3.

