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 Abel Salazar
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Com estas ações de formação pretende-se ensinar/orientar os jovens e adultos a adquirem
competências e a desenvolverem capacidades no sentido de otimizarem as suas receitas e
consequentes gastos; sobre como sustentar e rentabilizar o seu rendimento no futuro.
Seriam ações bem divulgadas e gratuitas nas instituições autárquicas e dinamizadas por
profissionais.
A publicidade das nossas zonas turísticas no estrangeiro consegue atrair um maior número de
turistas, que investem em hotelaria, restauração, cultura e produtos nacionais. Assim,
aumenta-se o rendimento de cada setor, o que pode gerar mais emprego.
Aumento da produção, evitando a importação e atraindo a vinda de turistas e
consequentemente um aumento de circulação de capitais no País.
A publicidade das nossas zonas turísticas no estrangeiro consegue atrair um maior número de
turistas, que investem em hotelaria, restauração, cultura e produtos nacionais aumentando o
emprego e as receitas. Desta forma dinamiza-se a economia portuguesa. Só havendo
circulação de capital se consegue superar a crise.

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

1. Ações de formação para jovens sobre sustentabilidade financeira nas escolas/ juntas de
freguesia/ câmaras municipais.

2. Divulgação das zonas turísticas de todo o Portugal no estrangeiro.

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.

3.

