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 Ciclo Bartolomeu Perestrelo
Círculo: Madeira
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Portugal atravessa um período muito difícil devido à forte crise que assola o país, com
consequências gravíssimas como falência de empresas, elevada taxa de desemprego e
aumento da pobreza. Esta crise, que tem causas internas e externas, exige aos governantes e
aos portugueses grandes esforços. Requer também um maior envolvimento cívico, maior
responsabilização dos políticos e maior transparência nas políticas adotadas. As medidas para
ultrapassar esta crise devem incidir não só na consolidação orçamental mas também no
investimento, para que seja possível dinamizar a economia. É necessário apostar em setores
de forte potencial de crescimento, de forma que Portugal produza mais, reduza a sua taxa de
desemprego e acima de tudo devolva a confiança, principalmente aos jovens.
Face ao exposto, propomos a adoção das seguintes medidas:

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

1. Criar condições vantajosas a nível fiscal de forma a captar investimentos para a
concretização de projetos em setores com potencial para dinamizar a economia nacional,
nomeadamente no turismo (Congressos, Natureza e Cultura) e construção naval.

2. Reforçar a promoção da procura de produtos nacionais de forma a desenvolver áreas como
a agricultura e a pesca.
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3. Fomentar o empreendedorismo jovem, através de “incubadoras “ de empresas a criar nas
Universidades, com captação de capitais privados e benefícios fiscais, preferencialmente em
áreas com forte potencial de crescimento.

