Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Secundária de Estarreja
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

Com a medida de incentivar o empreendedorismo, pretendemos estimular a economia
colocando à prova a imaginação e criatividade dos portugueses não sendo apenas os jovens
como também os desempregados e pessoas acima dos 30 anos.
Aumentar a produção nacional ajudaria o país em várias maneiras, começando pelo aumento
de postos de trabalho e consequente diminuição do desemprego até o aumento das
exportações, o que causaria a diminuição das importações. Com esta medida pretendemos
equilibrar a balança deficitária comercial atualmente existente em Portugal.
Os cortes nos gastos de políticos desde deputados a presidentes de junta de freguesia é
importante para, não só os sensibilizar para as dificuldades da população em geral, mas
também porque os seus gastos são, por vezes, exurbitantes. A acompanhar esta medida está
a diminuição dos impostos, que aumentaria o poder de compra do consumidor, que o iria
injetar quase que de forma direta na economia nacional.

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

1. Incentivar o empreendedorismo.

2. Aumentar a produção nacional, diminuindo as importações e aumentando exportações.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3. Diminuir os gastos com políticos e diminuir os impostos.

