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:Agrupamento de Escolas de vendas Novas- EB nº1
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando a atual conjuntura económica externa e interna em que a crise se instalou em
todos os setores, ultrapassar esta crise não é tarefa fácil. Contudo, julgamos que algumas
medidas se podiam levar a cabo para diminuir a crise interna que se está a fazer sentir muito
ao nível do número de desempregados. Por isso, as medidas que a seguir defendemos são
algumas possibilidades de aumentar a produção e consequentemente aumentar os postos de
trabalho. Queremos evitar a saída de portugueses e nomeadamente de licenciados criando
condições para permanecerem no seu país e, dessa forma, contribuirem para a solução do
problema.

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

1. Promover o comércio local (consumindo o que é nacional), valorizando o comércio local
com o apoio das autarquias.

2. Apoiar mais os novos empreendedores facilitando a criação de novas empresas que
possibilitarão aumentar postos de trabalho.

3. Dar valor ao que é nosso (produtos e jovens licenciados) dando prioridade ao consumo do
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que é nacional com campanhas de sensibilização sujeitos a taxas mais baixas relativamente
aos importados e privilegiar os licenciados portugueses em detrimento de outros.

