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 Afonso de Paiva
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

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

Desde já reconhecemos que o momento actual se encontra marcado por uma grave crise
financeira que afecta a economia europeia e igualmente a portuguesa.
Até hoje, ainda não foi possível resolvê-la; ela está a comprometer a confiança necessária
para ultrapassar e vencer os obstáculos atuais e está, igualmente, a dificultar as condições
para a retoma dos investimentos, quer estrangeiros, quer nacionais. Como consequência
disto tudo tem havido um aumento substancial de desemprego, de pobreza, comprometendo
todo o futuro da nossa geração.
É neste contexto que apresentamos as nossas medidas para tentar solucionar e melhorar e
esta grave crise que afeta milhares de famílias portuguesas.
Pretendemos dizer que, se houver por parte do governo português um maior incentivo aos
investimentos estrangeiros e nacionais, nomeadamente na redução das taxas de IRC para as
novas empresas que se venham a instalar em Portugal bem como a exclusão das portagens,
estas medidas fáceis de implementar, levarão a uma subida considerável de postos de
trabalho, à produção de riqueza e consequentemente um estímulo para a nossa economia.
Sem emprego não há produtividade, não há poder de compra,não há economia que resista à
crise.

Tem que se estimular a produção em grande escala de produtos portugueses para que estes
se tornem competitivos nos mercados nacionais e internacionais. Por isso propomos a
aplicação e a implementação das novas tecnologias, tanto na produção agro-pecuária, como
na transformação destes produtos. Aumentando a produção, automaticamente baixará o
custo desses mesmos produtos, levando-os a competir em preço e em qualidade com
produtos estrangeiros. Assim, promovia-se o produto nacional e evitávamos algumas
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importações, contribuindo igualmente para a exportação. O saldo económico de um país
define-se quando exportamos mais do que importamos.

propõe incentivar a agricultura no nosso país para aumentar a produção e como
consequência, a exportação dos nossos produtos.
Existem muitos terrenos incultos, ao abandona, devido à saída de muitas pessoas do mundo
rural, para os meios urbanos. Campos e campos ao abandono sem qualquer produção. Assim,
estes terrenos deveriam ser distribuídos, durante um período de tempo considerável, pelo
menos durante 20 anos, a jovens que desejassem apostar nesta atividade, tornando-os cultos,
aproveitados na agricultura, com apoios aplicados exclusivamente na mecanização, devido ao
custo de mão de obra, que muita das vezes é incomportável com a riqueza produzida.

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

1. - Incentivar investimentos estrangeiros e nacionais, atribuindo incentivos fiscais para

aumentar o emprego e melhorar a economia do país.

2. nossos produtos competitivos, tanto a nível interno e como externo.

3. Disponibilizar terrenos incultos a jovens, por um período de 25 anos, a custo zero.

