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 António Dias Simões ‐ OVAR
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Crise ‐ há ideias para a ultrapassar…
Portugal tem uma situação privilegiada, na Europa, nomeadamente uma grande extensão de
costa, uma zona de pesca exclusiva e um clima muito favorável que não estão
verdadeiramente aproveitados.
Para o aumento da produtividade e da competitividade da economia portuguesa é
fundamental a qualificação dos recursos humanos do nosso país.
Aproveitando os recursos nacionais, naturais e humanos, visando o aumento da riqueza do
país, propomos as medidas seguintes:

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

1. Investimento forte no turismo em todo o país, e não só Algarve, divulgando, nos países
estrangeiros, a nossa cultura, a gastronomia e as oportunidades de lazer que existem e
obrigando o governo a baixar o IVA na restauração para aumentar o turismo.

2. Aposta na formação profissional dos jovens, apoiando‐os, para além das bolsas de estudo,
com financiamento do Estado que seria reembolsado, após inserção no mercado de trabalho.
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3. Redução das importações, através do aumento da produção nacional.

