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Identificação da Escola:Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade
Círculo: Açores
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Todos os dias, através da comunicação social, somos bombardeados com notícias
devastadoras sobre a crise e as medidas que vão sendo tomadas para que se saia da mesma.
Vamos também sentindo, no nosso dia-a-dia, as consequências dessas medidas.
Por entendermos que temos de deixar de ser negativos, ficando à espera que surja uma
solução, apresentamos algumas medidas que, esperamos, possam contribuir para ultrapassar
a crise. Assim, propomos:

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

1. Comprar o que é produzido em Portugal, o que é nacional.
A economia não se resume a pagar impostos, mas também a fazer circular o dinheiro. É
importante que este circule e que permita que os outros o façam, mantendo-o dentro do
País. Ao comprarmos produtos importados, mesmo pagando impostos sobre eles, estamos a
contribuir para o aumento do défice orçamental e a diminuir a riqueza interna.

2. Aproveitamento dos recursos naturais do país.
Com esta medida pretendemos que haja um maior investimento nos recursos naturais – o
mar e a terra.
A nossa área marítima é uma das maiores do mundo mas a nossa economia não reflete essa
importância. Temos um potencial geográfico: o nosso posicionamento e extensão da nossa
área marítima. Devemos, pois, tirar um maior partido deste recurso, contribuindo para gerar
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riqueza.
Também com um maior investimento na agricultura e aumento da produção de alimentos,
podemos aumentar a produção nacional, diminuindo as importações.
É importante que se conjuguem esforços para atrair financiamento, capacidade de gestão,
empreendorismo e novos recursos humanos.

3. Investir na educação.
Atendendo a que as crianças e os jovens de hoje são os adultos de amanhã, propomos que
haja um investimento sério na educação, de modo a que os futuros trabalhadores tenham
formação e capacidade de empreendorismo, para que possam contribuir, a longo prazo, para
o desenvolvimento da economia, evitando que os jovens se vejam forçados a sair do País no
seu início de carreira.
É importante que se criem condições para que todos os estudantes sintam prazer em
frequentar a escola e aprendam a empenhar-se, tendo a mesma postura quando ingressarem
no mercado de trabalho.

