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 EB 2,3 Damião de Odemira
Círculo: Beja
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Consideramos que a crise que o nosso país atravessa só poderá ser ultrapassada com o
aproveitamento racional e sustentado dos recursos endógenos.
Com estas medidas pretendemos impulsionar a economia nacional através do
desenvolvimento de três setores fundamentais: a indústria, os recursos energéticos e o
turismo.
Diminuindo a carga fiscal das empresas, estaremos a criar um ambiente propício ao
empreendedorismo e à expansão das empresas nacionais, por um lado, e a promover o
investimento externo, atraindo empresas estrangeiras, por outro. As consequências serão o
aumento das exportações e diminuição das importações, bem como o aumento do PIB e a
criação de emprego.
Uma vez que Portugal é rico em fontes energéticas renováveis tais como o sol e o vento, um
maior aproveitamento das mesmas iria diminuir a dependência energética do nosso país em
relação aos combustíveis fósseis, cujo preço nos mercados internacionais é cada vez mais
elevado. A produção dos equipamentos necessários às centrais de energias renováveis iria
criar novas indústrias e mais emprego.
Finalmente, e uma vez que o turismo é uma das principais fontes de rendimento nacional,
seria sensato apostar no seu desenvolvimento. Assim, propomos a melhoria das
infraestruturas ligadas ao turismo, e a criação e publicitação de pacotes turísticos
diversificados, destinados não só ao turismo balnear, mas divulgando a riqueza do nosso
património natural, cultural, histórico e arquitetónico. Esta medida iria permitir a entrada de
divisas e a criação de emprego, bem como contribuir para o desenvolvimento das regiões
mais periféricas e promover outras atividades económicas como o comércio e o artesanato.

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. Reduzir a carga fiscal a que as empresas estão sujeitas.

2. Aumentar o investimento em recursos energéticos renováveis, quer no seu
aproveitamento, quer na construção dos respetivos equipamentos de conversão.

3. Estimular o interesse estrangeiro pelo turismo nacional.

