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:Instituto Pedro Hispano
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive desde 2008 uma intensa crise económica e financeira motivada por diversos
fatores de ordem nacional e internacional, de entre os quais se salientam as dificuldades em
assegurar o funcionamento do Estado Social, a manutenção e criação de empregos e o
aumento das dívidas soberanas. A situação portuguesa atual não é, de forma alguma, uma
situação nova: desde tempos anteriores à instauração da República que Portugal tem sido por
diversas vezes confrontado com a necessidade de recorrer à ajuda externa para consolidar as
finanças públicas e fazer funcionar os sistemas produtivos. Nesta perspetiva, a ausência de
consolidação das estruturas produtivas tem influenciado negativamente o equilíbrio
financeiro do país e as suas relações com o exterior. Assim, a fim de “ultrapassar a crise”,
torna-se pertinente a aposta na restruturação das atividades económicas e respetivos setores
produtivos, criar emprego, promover a cidadania e o conhecimento académico e adequar o
Estado às reais necessidades da população. Por outro lado, a diminuição de impostos pagos
pelas empresas permitir-lhes-á competir no preço dos produtos, estimulando a aquisição de
bens nacionais ou produzidos em Portugal.

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

1. Valorização dos recursos nacionais

2. Promoção do turismo nacional

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. Diminuição dos impostos pagos pelas empresas portuguesas e estrangeiras sediadas em
Portugal

