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 de Almalaguês
Círculo: Coimbra
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

1º medida: criação de novas empresas
A criação de novas empresas utilizando uma parte do capital dos contribuintes ou
fundos europeus disponibilizados aos jovens, de modo a estes começarem as suas próprias
empresas, para consequentemente gerar novos postos de trabalho, que diminuirá os
números do desemprego e aumentará as exportações. Com a criação de empresas rentáveis,
juntamente com a melhoria da indústria, conseguiríamos garantir também um nível
económico mais estável aos empreendedores e seus empregados.
Criar incentivos para a criação de empresas (x anos sem pagar impostos ou carga fiscal
reduzida), de modo a trazer os jovens que emigraram de volta e consequentemente, gerar
postos de trabalho.
Usar uma parte do dinheiro dos contribuintes? Como?
Criando um fundo com uma parte significativa do dinheiro dos contribuintes (impostos) em
vez de o usar/apostar em obras públicas e compras ao estrangeiro desnecessárias, que
acabam por não ser utilizadas e, muitas vezes estão avariadas e acabam por apenas dar
despesa.
2º medida: União dos políticos que pertencem à assembleia de modo a criarem medidas
convergentes
A Assembleia da República quando se reúne, discute entre si ideias que,
supostamente deveriam solucionar a crise económica e a maior parte dos problemas do país,
mas isso não é uma realidade. Os políticos passam o tempo a discutir entre eles, enquanto
que podiam chegar a um acordo e sucessivamente, a uma solução em que todos acreditassem
que tem o potencial para ultrapassar a difícil situação que o país atravessa.
Esta solução deve ter em conta o bem-estar da população e não apenas, o alcance
económico pretendido. As medidas drásticas que são aplicadas actualmente, não são a
melhor escolha, pois trazem problemas políticos ao país como temos observado.
3º medida: utilização de economistas imparciais
Pedir ajuda a economistas que não estejam ligados a nenhum partido político (por alguém
sem partido político pressupõe uma seleção rigorosa de gente com provas dadas à frente de:
empresas, câmaras municipais, instituições sociais por forma a preencher a política com uma
visão simultaneamente mais desenvolvimentista e humana) de modo a ajudar, de igual
modo, toda a população ao escolher medidas imparciais, que sejam benéficas para estes e
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não só para um estatuto social e/ou possibilidades económicas.
Isto, porque se não estiverem a ser pressionados a votar nas medidas que favoreçam o ‘seu’
partido, poderão escolher melhores medidas para pôr fim à crise económica.
Usando economistas que não pertencem a nenhum partido supõem-se que não haverá
qualquer tipo de corrupção, pois estes não irão estar ‘do lado de ninguém’.
Ao trabalhar com economistas, pressupõem-se que saibam mais do que o normal acerca da
distribuição da riqueza, das medidas a tomar para desenvolver um país e de como travar esta
crise, que se faz sentir. É certo que não são os economistas que vão pôr fim à crise, mas
todos, se contribuirmos.
Como será feita a escolha dos economistas?
Abrindo concursos a que pessoas licenciadas em economia (jovens também), possam
inscrever-se.
De todos os licenciados inscritos, seria feita uma escolha por parte de um economista
experiente sem qualquer envolvimento no Governo ou no Estado português, de modo a
serem escolhidos profissionais. Esses licenciados seriam ‘testados’ (testes feitos através da
escola, do auxilio da psicologia e das ciências médicas) de modo a verificar as suas
competências e mais tarde ajudariam o governo a encontrar boas soluções para a situação
actual do país.

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

1. Criação de novas empresas

2. União dos políticos que pertencem à assembleia de modo a criarem medidas convergentes

3. Utilização de economistas imparciais

