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Identificação da Escola:Colégio João de Barros
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para nós, este é um tema muitíssimo interessante, pois permite-nos participar no debate
sobre a difícil situação económica e financeira que o nosso país está a atravessar.
A crise e as diversas maneiras de a ultrapassar são um assunto que está na ordem do dia e,
quer entre os nossos governantes, quer entre os cidadãos comuns muitos são aqueles que
criticam as medidas tomadas ou as ideias propostas, mas poucos são aqueles que dão ideias
objetivas e sobre assuntos em concreto.
Desta forma, propomo-nos apresentar um conjunto de medidas que, no nosso entender,
poderão ser aplicadas pelos nossos governantes, de uma forma efetiva, e contribuir para a
resolução dos problemas económico-sociais que estamos a vivenciar.
O nosso contributo é importante e pertinente até porque, sendo nós o futuro do país,
sentimos que este está bastante comprometido e é pouco animador. Urge tomar medidas
eficazes!

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

1.
Promover a atividade laboral no nosso país, com o apoio a pequenas e médias
empresas que contribuam para a reativação de setores como a pesca, a agricultura, a
pecuária e o turismo, aproveitando assim a localização geográfica e os recursos naturais
existentes em Portugal.

2. Sensibilizar a população para a compra de produtos e serviços nacionais e também para as
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suas vantagens. Consequentemente, estimular a produção, a criação de empregos e reduzir o
défice da balança comercial.

3.
Apoiar o investimento empresarial, através de empréstimos bonificados, na área das
novas tecnologias, onde os portugueses têm mostrado grandes potencialidades, tanto dentro,
como fora de Portugal.

