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: Escola Básica João Franco
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

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

Para sair da crise, o país precisa de explorar bem os recursos existentes, materiais e humanos
de forma a aumentar a produção nacional e as exportações e diminuir as importações, o que
vai promover a economia portuguesa.
Nós acreditamos que a saída da crise passa por pequenos gestos e atividades que englobem
todos os sectores de atividade: primário, secundário e terciário. Acreditamos que a solução
está em áreas como o turismo e o sector primário. Fundamentalmente: agricultura, florestas
e pescas. Ou seja, apostar na terra e no mar conjugados com o turismo e os seus recursos.
Como é fácil de constatar as soluções para a saída da crise estão nos recursos nacionais que
se encontram distribuídos de norte a sul do país. Sejamos inovadores, sejamos
empreendedores.
A Solução está em cada um de nós.
As medidas que nós propomos são apenas algumas ideias para o debate e que desejamos
que sejam importantes para solucionar a crise.

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

1. Colocar os usuários do Rendimento Social de Inserção e/ou desempregados em trabalhos

de interesse para a comunidade e para a sociedade, nomeadamente nos campos, escolas,
limpeza de florestas e de espaços urbanos.

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.

2. Criação como também promoção de marcas e produtos portugueses para promover o que
é Nacional.

3. Dinamizar o sector agrícola e piscatório, contribuindo desta forma para um aumento da
produção nacional. Ao investirmos na agrícultura deixam de existir tantos campos e terrenos
inutilizados. Também é importante aproveitarmos a nossa zona económica exclusiva (ZEE)
assim como a rica e extensa costa marítima que possuímos. Consequentemente haverá uma
diminuição das importações.

