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 de Campo Maior
Círculo: Portalegre
Sessão:Escolar - Básico

Projeto de Recomendação:

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

Crise é uma das palavras mais ouvidas por grande parte da população mundial. Ao contrário
do que muita gente pensa, o problema de Portugal e de muitos outros países que também
atravessam uma grave crise económica não está na falta de ideias mas sim na incapacidade
de as aplicar. O empreendedorismo não passa apenas por se ter excelentes ideias. É
necessário aplicá-las no terreno e reconhecer que muitos empreendimentos pequenos
poderão criar uma teia capaz de nos tirar da crise que nos sufoca.
Nos dias de hoje, é necessário que cada cidadão desempenhe um papel empreendedor para
se alterar o rumo dos acontecimentos. Há que pensar nos bens alimentares que importamos
e na quantidade de terrenos agrícolas a monte. Para inverter esta situação é necessário
promover e investir na agricultura, incentivando as pessoas a cultivar os seus terrenos e/ou
rentabilizar outros que não estão a ser utilizados. Isto seria possível através de pequenos
incentivos financeiros e de políticas que favorecessem o uso da terra.
Tendo Portugal um clima extraordinário, o turismo sempre foi uma das apostas feitas e
ganhas no nosso país. Mas ainda há outros tipos de turismo que estão por explorar. Um
turismo com menos investimento e direcionado para pequenos nichos que vão aparecendo
com as novas tendências. Na verdade, uma pequena empresa familiar poderá sobreviver com
o turismo rural ou outros tipos de turismo temático, fazendo com que a sua região se
desenvolva.
Mas nem tudo cabe no empreendedorismo de cada um. O Estado deveria ter outra política na
aplicação dos fundos que possui. Em vez de criar mais autoestradas, fontanários e outros
empreendimentos que não trazem qualquer benefício direto à comunidade, deveria investir
na indústria e, logo, na criação de postos de trabalho. Só pelo trabalho é que o cidadão
comum tem dinheiro para poder comprar o que necessita. Esse dinheiro em circulação gera
riqueza, diminui a pobreza e, certamente, nos tiraria da crise.
Viver em tempo de crise não é fácil, mas é nestes momentos que devemos
desenvolver o engenho e a arte e saber apostar nas medidas certas. Cabe a cada um e ao
Estado saber decidir corretamente.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Fomentar a agricultura, criando novos postos de trabalho e reduzindo as importações.

2. Criar condições para o desenvolvimento de um turismo sustentado e direcionado para
mercados específicos.

3. Investir em estruturas de produção capazes de criar riqueza e condições para uma melhor
circulação de dinheiro.

