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: Didáxis Cooperativa de Ensino
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

A grave crise económica que se instalou no nosso país tem obrigado muitos portugueses a
mudarem os seus hábitos de consumo e a repensarem a sua forma de sustento. A taxa de
desemprego é elevadíssima, afetando sobretudo os jovens que procuram uma oportunidade
de trabalho.
Diariamente são inúmeras as pessoas que têm abandonado o nosso país, procurando um
futuro mais promissor em terras longínquas.
O sentimento generalizado é de desânimo, angústia e receio.
O que fazer para lutar contra esta crise?
Portugal possui uma beleza natural e arquitetónica muito apreciada pelos turistas que nos
visitam anualmente. Além disso, o nosso clima, a nossa gastronomia e o modo caloroso como
recebemos os turistas são ótimos cartões-de-visita. No entanto, é necessário adotar uma
política estruturante de promoção do nosso país no estrangeiro e criar condições para os
jovens apostarem no turismo como fonte de riqueza económica.
Portugal é um país onde se produzem produtos de muita qualidade . É urgente uma política
mais incisiva que fomente a compra do que é nacional e que promova a exportação dos
nossos produtos. A indústria têxtil, a indústria do calçado, a indústria conserveira, a produção
vinícola, a produção de azeite e queijo, precisam de ser divulgadas em todo o mundo através
de uma política ambiciosa de marketing.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, 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 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.

1. Fomentar o turismo, criando uma política estruturante de divulgação do nosso país no

estrangeiro.

2. Criar medidas que incentivam os portugueses a comprarem o que é nacional e que
promovam os nossos produtos de qualidade no estrangeiro.

3.

