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 Básica e Secundária D. Martinho avz de Castelo Branco
Círculo: Lisboa
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas apresentadas pelos alunos da Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de
Castelo Branco, têm como objetivo contribuir para a rentabilização dos recursos humanos e
naturais de Portugal, tendo em vista o nosso crescimento económico, uma vez que têm
consciência de que a crise apenas pode ser ultrapassada com a aplicação de múltiplas
medidas nos diversos setores da Economia e na capacidade de organização e de gestão do
país e dos seus recursos.
Neste sentido, com a medida um, aposta-se na valorização e rentabilização da nossa costa
atlântica e nos nossos terrenos agrícolas, como forma de aumentar a nossa produção e de
promover as exportações, limitando as importações, incentivando de igual modo os jovens
empreendedores a participar no desenvolvimento do país em vez de terem de continuar a
optar pela emigração. Com a medida dois pretende-se não só promover o turismo como
inovar na oferta que se faz de Portugal como destino turístico de excelência. Através da
medida três pretendemos rentabilizar meios humanos que, por razões diversas, estão inativos
em termos laborais, procurando envolvê-los em tarefas que contribuam para o esforço geral
da população para que a crise seja ultrapassada.

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

1. Implementar medidas de crescimento económico que garantam o aumento das
exportações e a limitação das importações, através de um maior investimento no setor
primário, rentabilizando-se a nossa extensa costa marítima e todos os terrenos agrícolas do
país.Os proprietários que não cultivem as suas terras devem ser expropriados pelo Estado que
as deve distribuir a quem as queira rentabilizar, designadamente aos jovens empreendedores.

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.

2. Promover mais intensamente as potencialidades do nosso turismo a nível internacional,
incentivando o desenvolvimento e o aumento das receitas de um setor em que Portugal é
uma alternativa de muita qualidade a outros destinos turísticos, apresentando-se a utilização
dos submarinos, tanto para viagens turísticas de carácter lúdico como para fins científicos,
como fator estra de atração,uma vez que nenhum outro país coloca equipamentos deste nível
à disposição dos seus visitantes.

3. Desenvolver medidas de caráter social que permitam a participação de pessoas
desempregadas, e que estão a recber o respetivo subsídio, em ações comunitárias(como
vigilância em florestas a fim de prevenir incêndios, por exemplo), ou a autossustentação dos
estabelecimentos prisionais com recurso a projetos concebidos tanto pelos reclusos como
pela direção do respetivo estabelecimento.

