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Identificação da Escola:Secundária Henrique Medina
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise económica não pode ser uma fatalidade do nosso país. Os braços não se podem cruzar
e a nossa economia deverá ser revitalizada. Cabe aos jovens, enfrentar os desafios que se
apresentam de forma a que Portugal continue a ser um país de uma população que sabe
contrariar as adversidades… Somos e seremos capazes de enfrentar as normas do FMI e de
outras instituições que nos impõem um país sem grandes perspetiva . Não … não baixaremos
os braços e venceremos !!!! Juntos iremos combater a crise económica ! Somos o futuro e
nada nos detém de defender a continuidade de um país onde os povos marcarama a História
mundial.

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

1. Apostar nos setores produtivos : na agricultura, na pesca, na exploração florestal, na
produção industrial, no comércio e no turismo de modo a aumentar os postos de trabalho, a
diminuir o desemprego e as importações e a aumentar as exportações tornando possível
equilibrar a balança comercial portuguesa. Com esta medida seria possível contribuir para o
bem estar e qualidade das populações. Por outo lado, seria também possível dinamizar as
áreas rurais e o Interior do país, diminuindo a desertificação e aumentadnos a atração do
Interior permitindo também atenuar as assimentrias litoral / interior.

2. Apostar na produção de produtos nacionais e na especialização da economia portuguesa
de modo a incentivar a criação de emprego e a exportação de produtos nacionais de
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qualidade . Deste modo, tornar-se-ia possível a recuperação da nossa economia e a
viabilização de um país onde a crise é , infelizmente, uma realidade! Seria também
fundamental baixar os impostos aos proprietários dos solos onde fosse incrementada a
sua produção (para fins agrícolas, pecuária ou exploração florestal) , procendo-se de forma
contrária para os não contribuissem para o cultivo dos mesmo!

3. Apostar na rentibilização dos jovens formados em Portugal criando as condições
necessárias para se evitar a " fuga de cérebros" que serão fundamentais para tornar o nosso
país competitivo a todos os níveis: nos setores primário, secundário e terciário e em
particular, nas áreas científicas e tecnológicas . Esta medida permitiria aumentar a
competitividade do nosso país com ganhos para a nossa economia e evitaria a emigração e
o envelhecimento da população.

