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 do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia
Círculo:
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A nossa visão das estratégias para ultrapassar a crise implica uma perspetiva económica e não
exclusivamente financeira dos vetores a desenvolver na sociedade portuguesa. Assim, as
ideias apresentadas visam o aumento da produção e consolidação do emprego. Em vez de
aumentar os impostos para reter receita, propomos a sua redução no setor empresarial ,
incentivando a criação de emprego.
O investimento estrangeiro é outra aposta necessária a fim de garantir postos de trabalho que
dinamizem o consumo interno e chamem a Portugal pólos tecnológicos e científicos que
contaminem o nosso potencial empresarial.
Consequentemente, será necessário que a Educação progrida no sentido de conseguir uma
mudança de mentalidades que valorize a preparação técnico-profissional dos jovens de modo
a assegurar mão de obra devidamente qualificada para responder aos desafios futuros.

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

1. Diminuir os impostos das empresas (IRC). O valor idêntico à redução terá obrigatoriamente
que ser utilizado para contratar novos funcionários.

2. Criar boas condições nas praças financeiras, formando uma espécie de zona franca,
devidamente supervisionada mas bastante competitiva e atrativa, levando ao sedear de
novas empresas em Portugal.

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.

3. Conseguir o cumprimento efectivo do 9º ano, incentivando o ensino técnico-profissional,
paralelamente à via de ensino.

