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 com 3º Ciclo do Ensino Básico Dra. Laura Ayres
Círculo: Faro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

1º Argumento: Ao nível do ensino secundário é fundamental a implementação de uma área
de apoio ao desenvolvimento curricular, de incentivo ao empreendedorismo, de modo a
tornar os jovens mais informados e preparados para a sua vida profissional. Deste modo, será
possível consciencializar os alunos para o futuro, através de aulas lecionadas pelos diretores
de turma, previamente orientados para esse efeito.
Ao nível do ensino universitário é imperativo a redução do valor das propinas, nas disciplinas
suplementares, para permitir aos estudantes possuírem uma formação mais geral, com o
intuito de obterem várias competências, tal facto facilitará a sua adaptação a diversos tipos
de emprego. No entanto, não desvalorizamos uma especialização individual, mas defendemos
a formação de pessoas capazes de se adaptarem a diversas circunstâncias profissionais.
2º Argumento: Pretende-se estimular o consumo de produtos nacionais, com o objetivo de
impulsionar a produção interna e a sua exportação, através da redução dos impostos sobre os
mesmos, como por exemplo o IVA e o IRC, de modo a tornar os seus preços mais
competitivos. Esta diminuição dos preços irá incentivar os jovens portugueses a investir em
trabalhos relacionados com o setor primário, essencialmente a nível da pesca, agricultura e
pecuária, criando novos postos de trabalho.
3º Argumento: Reaproveitamento adequado das regiões portuárias no litoral, com o objetivo
de estimular o comércio nestas zonas, criando não só vários postos de trabalho, como
também estimulando o turismo, desenvolvendo assim condições mais favoráveis à
permanência de embarcações estrangeiras. Atentamos no caso de Portimão, que possui uma
área portuária que não está a ser devidamente aproveitada. Se a mesma fosse revitalizada
tornar-se-ia mais rentável a nível económico e social. De igual modo, seria benéfico o
aproveitamento das áreas florestais para turismo ecológico, o que não só incentivaria a vinda
de estrangeiros a Portugal, como também proporcionaria o aumento de postos de trabalho.

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. Medida - Reavaliação do sistema de ensino secundário e universitário

2. Medida - Incentivo ao consumo dos produtos/recursos nacionais

3. Medida – Estimulação da economia através do aproveitamento dos recursos naturais

