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 Mouzinho da Silveira
Círculo: Portalegre
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O Estado deve negociar as PPP com os bancos financiadores por forma a que estes
prescindam de algumas garantias da parte do sector público para as financiar e canalizá-las
para a economia real, para as PME e famílias. Deste modo, poderá proporcionar a inserção na
vida activa de população jovem com recurso ao autoemprego, quer aproveitando
competências técnicas específicas altamente qualificadas, quer em resultado do
aproveitamento de nichos regionais de mercado mal explorados, nomeadamente no sector
primário - pescas, vitivinicultura, pecuária, agricultura, silvicultura, entre outras. O
desempenho de uma actividade por conta própria tem, desde logo, duas vantagens: o
elevado grau de autonomia no desempenho das tarefas, por um lado, e, por outro, é uma
excelente forma de ultrapassar as barreiras de acesso ao mercado de trabalho motivadas pela
crescente escassez da oferta de emprego. A existência de um património cultural,
arquitetónico e natural de elevada qualidade pode constituir um instrumento de
desenvolvimento regional apoiado na promoção e articulação entre entidades públicas e
privadas, com ações de uso e conservação, instalação de unidades museológicas regionais e
apostar na formação dos agentes ligados direta ou indiretamente ao turismo estimulando
uma melhor inserção dos técnicos intermédios e superiores de turismo. Adoptar um regime
de incentivos que não tenha apenas em linha de conta os apoios ao investimento, mas
considere o desempenho em função dos objetivos pré definidos nos projetos de candidatura.
Estes regime poderiam passar por majorações nas taxas de comparticipação, a outras
candidaturas nas mesmas áreas, benefícios fiscais em função do desempenho e qualidade dos
serviços prestados, promovendo uma forma de controle à posteriori dos projetos apoiados.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, 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 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.

1. Renegociação das parcerias público-privadas

2. Incentivos à valorização/aproveitamento dos recursos endógenos no combate à crise

3. Promoção/valorização do turismo regional para o desenvolvimento

