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
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Identificação da Escola:Externato Oliveira Martins
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta que Portugal dispõe de bons recursos marítimos, deveríamos apostar mais
no setor das pescas, rentabilizando as condições naturais do nosso país. O investimento em
portos seria essencial para concretizar este objetivo. Dada a boa costa e extenso areal,
Portugal deveria investir em unidades hoteleiras e comércio local.
A obrigatoriedade de disciplinas relativas às áreas referidas permitiria aos jovens um maior
interesse e conhecimento, na medida em que se tratam de áreas que contribuem para a
riqueza do país, de modo a se poder desenvolver uma cultura de turismo em Portugal.
No que respeita à segunda medida, consideramos que, uma vez que muitos jovens não são
contratados devido à falta de experiência profissional, os estágios realizados deveriam ser
contabilizados como experiência profissional, visto que ao longo do mesmo são desenvolvidas
competências para o exercício de uma determinada função.

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

1. Apostar mais em cursos ligados à agricultura, pecuária, pesca e turismo, através da inclusão
de disciplinas afins, nos currículos do 3ºciclo.

2. Considerar o tempo de estágio de todos os cursos como experiência profissional.
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