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 e Secundária de Sever do Vouga
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação :

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

As medidas que apresentamos convergem todas para o apoio e o papel que o Estado deve
prestar no incentivo ao investimento, à formação e qualificação profissional, em setores como
a agricultura e o turismo (assim como as pescas), nos quais Portugal tem um grande potencial
de desenvolvimento.

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

1. Incentivar a formação e a qualificação profissional na agricultura, promovendo a imagem
denegrida deste que é um setor chave para as exportações e autossuficiência alimentar
nacional, atualmente subaproveitado.

2. Incentivar a criação do próprio emprego, rentabilizando as potencialidades das diferentes
áreas geográficas, nomeadamente turísticas e agrícolas, que o pais apresenta, através da
criação de subsídios ou benefícios fiscais (ex.:redução de impostos regressiva nos primeiros
anos de actividade) para os jovens que criem o seu próprio emprego e que sejam
empreendedores e inovadores, sobretudo no âmbito da preservação do meio ambiente e da
dinamização das zonas rurais.

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. Reformulação da actual iniciativa governamental "Banco de Terras".

