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: Centro de Educação Integral
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para recuperar a confiança e regressar ao crescimento económico, não basta a Portugal
implementar políticas de austeridade. A austeridade não é solução. O país deve ter como
prioridade para ultrapassar a crise, a adoção de medidas que promovam o
empreendedorismo, a inovação, o emprego e a dinamização da economia. Há também que
acabar com o despesismo do Estado.

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

1. Promoção de incentivos para o desenvolvimento e competitividade dos setores primário
(agricultura, pesca, etc. ), secundário (indústria) e terciário (turismo) com vista a uma nova
internacionalização da economia portuguesa (que passa, obviamente, por um incremento
das exportações e uma maior divulgação de Portugal no Mundo).

2. Criação de condições favoráveis ao investimento direto estrangeiro com o principal fito de
estimular o emprego (por exemplo, através de concessão de benefícios fiscais).

3. Redução da despesa pública (cortes nas "gorduras" do Estado).
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