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 Ponte de Sor
Círculo: Portalegre
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Portugal possui riquezas, inúmeros recursos naturais e potencialidades em que se deveria
investir cada vez mais. Num país em crise, apostar na nossa produção, evitando comprar ao
estrangeiro e favorecer a exportação, é um passo para poupar mais, gerar riqueza, reduzir a
nossa dívida e criar mais postos de trabalho. Essas riquezas e recursos encontram-se muitas
delas, no interior, nas zonas rurais e no litoral. Cabe aos governos e às câmaras, aproveitar e
explorar esses recursos, incentivar o empreendorismo, as pequenas e médias indústrias, o
artesanato de cada região, orientando os mesmos para fornecer não só o mercado nacional
como também os orientar para a exportação.
É não só com a ajuda exterior e o apoio dos governos mas também com a colaboração de
todos os portugueses, em diferentes áreas, gerando riqueza, que podemos contribuir para
levar Portugal a ultrapassar a crise.

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

1. O nosso país possui recursos (cortiça, lã, laticínios…) mão-de-obra e produtores
especializados em diferentes áreas (flor de sal, floricultura, pimentos…) que nos permite
apostar na produção nacional. A energia solar (somos um dos países da Europa com mais sol),
eólica e das marés são outros recursos que podemos aproveitar. Propomos assim, apostar
mais na produção nacional nomeadamente ao nível do interior do país, na valorização e
certificação dos produtos regionais, orientando-os para a exportação e na utilização cada vez
maior da energia renovável e menos poluente, que nos permita poupar mais, criar mais
postos de trabalho e incrementar a exportação que nos ajudaria a diminuir a nossa dívida e
criar mais riqueza.
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2. Propomos que cada município explore, cada vez mais, os seus recursos turísticos
(paisagístico, histórico, gastronómico, balnear). As escolas, em parceria com as câmaras,
deveriam trabalhar na exploração e divulgação desses recursos, por exemplo, através da
elaboração e publicação de livros e panfletos ou na realização de feiras locais onde fossem
divulgados as atrações da sua região. A recuperação de património construído que se
encontra ao abandono (por exemplo os moinhos), abrindo-o ao público e às visitas de escolas
ou transformá-lo em turismo de habitação, seriam medidas que atrairia mais visitantes às
diversas regiões, contribuindo para o enriquecimento das mesmas e da sua população.

3. Propomos que a nível prisional se aposte, cada vez mais, não só na formação dos presos,
através de cursos que os oriente para uma profissão, como também a ocupação dos mesmos
em trabalhos de exploração agrícola e pecuária, em propriedades do Estado ou alugadas por
este e que estejam incultas. A produção resultante desta exploração, seria orientada para o
abastecimento dos mercados nacional e internacional.

