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: EBI de São Bruno
Círculo: Lisboa
Sessão:distrital

Projeto de Recomendação:

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

Na nossa opinião, o tema do Parlamento dos Jovens deste ano é pertinente porque a crise é
algo com que todos nós lidamos diariamente e é positivo envolver os jovens portugueses
neste assunto, tanto porque estão a ser cidadãos ativos como é provável que surjam ideias
que possam combater a crise de uma forma praticável e eficiente.
As nossas propostas têm como objetivo aumentar a produção de bens,
nomeadamente agrícolas, dentro do nosso país e/para que haja menos importações. Se as
nossas propostas forem bem aplicadas haverá criação de postos de trabalho e
disponibilização de produtos nacionais a preços mais baixos.

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

1. Aumentar o imposto sobre as importações (em relação a produtos alimentares) a ponto de
ser mais barato cultivar e vender dentro de Portugal do que importar produtos, que é o que
acontece com uma grande parte daquilo que se encontra no mercado português. Isto iria
fomentar a produção nacional.

2. Criar um concurso público de um projeto de agricultura. Subsidiar o projeto vencedor e,
em contrapartida, este terá de fornecer, na região onde se localiza, os produtos alimentares
que produz, ao preço de produtor, ou seja, um preço muito mais acessível. Assim haverá
criação de postos de trabalho e crescimento na produção nacional.
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