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
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Identificação da Escola: ESCOLA SÁ DE MIRANDA
Círculo: BRAGA
Sessão:21/01/2013

Projeto de Recomendação:

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

Considerando a gravidade da situação económica do momento em Portugal, pensando não
apenas nos jovens, mas na necessidade numa forte aposta para o país, reforçando tudo aquilo
que é nosso, contrariando o nível de importações pelo nível de exportações, queremos
propor como medidas para fomentar o emprego, o seguinte:

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

1. Reforçar a importação de matéria prima e trabalhar dentro do país essa matéria prima,
convertendo-a em produtos finais, aumentando o valor das exportações e assim fomentando
o emprego para todos muito especialmente para os jovens.

2. Fazer o convite a empresas internacionais para que se instalem no território nacional,
agilizando o tecido empresarial e assim fomentando o emprego, muito especialmente para os
jovens.

3. Apostar nas energias renováveis como investimento de futuro, setor importante nos
desafios universais com que todos nos confrontaremos e por isso inovador na estratégia de
dinamizar a economia, fomentando o emprego, muito especialmente para os jovens.
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