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 de Vilela
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise é um problema atual e mundial. Não se pode falar apenas em crise, mas sim em várias
crises, sendo a mais preocupante a económica, refletindo-se no aumento de desemprego, na
degradação das condições de vida da população, no aumento da violência, de confrontos e
contestações sociais. É urgente pensar em soluções para ultrapassar este problema. Estas
soluções devem passar por todos, população e governo, no sentido de em conjunto caminhar
para um futuro melhor dentro do nosso país e que a emigração seja a última solução possível.
Para que isto se concretize o nosso país deve apostar nos seus recursos humanos, naturais e
turísticos, de modo a que o consumo de produtos nacionais seja superior ao consumo de
produtos estrangeiros e que se aposte numa balança comercial positiva.

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

1. Apostar na formação especializada dos trabalhadores e aumentar o investimento
tecnológico nas nossas empresas, valorizando a criação de pequenas e médias empresas com
ideias originais para competir com produtos estrangeiros.

2. Fazer campanhas de sensibilização nas escolas e na comunicação social para que a
população consuma mais os produtos "Made in Portugal". Deve-se apostar no aumento da
produção e exportação de produtos nacionais de qualidade tais como o vinho (Vinho do
Porto, Alentejano), cortiça, flor de sal e castanha.
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3. Promover o turismo em Portugal, nomeadamente o turismo balnear e o sénior. Ao
incentivar o turismo criam-se infraestruturas que permitem aumentar o número de postos de
trabalho e aumentar a entrada de divisas no nosso país.

