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: Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A falta de desenvolvimento do setor primário (agricultura e pesca) dita maior dependência de
outros países da EU, contribui para o défice na balança comercial e para a redução de
respostas de emprego para os jovens, o que concorre para a emigração de um elevado
número de portugueses, jovens e especializados, e subsequente agravamento da taxa de
crescimento natural negativo com efeitos na sustentabilidade do papel social do Estado.

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

1. Desenvolver agricultura e pesca, a exploração turística da costa na ótica da ciência e os
recursos energéticos do mar, na perspetiva das mais valias que o país oferece pelas suas
características.

2. Estabelecer incentivos fiscais à criação de novas empresas com oferta de emprego aos
jovens, aproveitando programas da UE e promovendo linhas de crédito amigáveis.

3. Inverter a taxa de crescimento natural negativo, através de incentivos para os jovens casais.
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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.

