Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

As medidas propostas pela nossa Escola visam "Ultrapassar a Crise". Desta forma procuramos
criara medidas que procurem desenvolver o emprego e auxiliar todos aqueles que necessitam
de ajuda em períodos de crise.
Quanto a primeira medida, procuramos criar ajuda aos empresários que promovam a
empregabilidade. Ao criar incentivos às empresas os empresários portugueses promovem
emprego que por sua vez gera consumo.
A nossa segunda medida passa pela especialização da nossa sociedade. Mais formação e mais
instrução desenvolve uma sociedade com capacidades, com conhecimento que pode ser
aplicado nas atividades profissionais com poderá ser aproveitada para outras áreas. Quanto
mais qualificada é uma sociedade melhor é a sua qualidade de vida.
Como terceira medida promovemos a exploração do que Portugal tem para oferecer. Explorar
os recursos naturais, que têm estado esquecidos, podem promover emprego e trazer riqueza
ao nosso país.

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

1. . 1.

Ajudar as empresas com incentivos para criarem postos de trabalho.

2. Promover o ensino como forma de criar uma sociedade mais especializada, que por sua
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vez promove melhor emprego.

3. Maior investimento nas riquezas naturais do país, como minérios, cortiça, agricultura,
pecuária e pescas. Devemos tirar o maior proveito das riquezas do nosso país

