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 2/3 +SECUNDÁRIA DE REBORDOSA
Círculo: PORTO
Sessão:BÁSICO

Projeto de Recomendação:

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

A actual crise económica e social que o país atravessa, assim como parte da Europa,
nomeadamente países da Europa do Sul (Espanha, Itália e Grécia ), justificam as três medidas
genéricas propostas.
Constituem-se assim como ponto de partida de uma reflexão que se pretende o mais
objectiva possivel e como ponto de chegada de eventuais soluções e esclarecimentos
relativos a esta situação.
Neste sentido, a primeira proposta cumpre dois objectivos: diagnostica sucintamente a raiz
do problema no âmbito de mais um pacote financeiro da UE a Portugal , criando-se desta
forma uma oportunidade para se identificarem erros do passado e apontar compromissos
para o futuro através destes investimentos na economia real do país. Consideramos, pois,
fundamental, investir no setor primário (agricultura, pescas); apoiar mais as pequenas e
médias empresas, apostando na inovação, na competitividade, na investigação e, por
inerência, na criação de postos de trabalho. Estimular a produção e consumo de produtos
nacionais é uma necessidade económica e que exige uma aposta na educação para o
consumo.
A segunda proposta lança a debate a questão de um investimento iniciado num sector de
grande importância estratégica para a autonomia energética do país, responsável por uma
parte considerável do déficit e que se encontra em fase de estagnação. Razões de ordem
financeira e ambiental justificam um aproveitamento "inteligente" das potencialidades
naturais do país, privilegiando o uso dos transportes públicos e a utilização eficiente da
energia, com vantagens económicas inegáveis para o Estado e para a população portuguesa
em geral.
A terceira proposta incide sobre o sector da economia mundial mais lucrativo, o turismo, cujo
potencial em Portugal ainda se encontra longe de estar a ser aproveitado na sua plenitude,
constituindo-se, portanto, como uma fonte de empregabilidade e de lucro sustentáveis a
curto, médio e longo prazo, numa altura em que a taxa do desemprego atinge níveis tão
elevados no nosso país. Além de gerar emprego, atrai investimento, estimula o
desenvolvimento de infraestruturas coletivas, favorece a preservação do ambiente e a
recuperação do património histórico e cultural e estimula o desenvolvimento regional.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Maximizar os subsídios da UE para fazer reformas estruturais na economia real do país.

2. Potencializar o investimento no setor das energias renováveis.

3. Apostar no desenvolvimento do Turismo nacional.

