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 Secundária de Oliveira do Hospital
Círculo: Coimbra
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

É urgente dinamizar a economia interna baixando o IVA, dando um maior poder de compra ao
cidadão português e consequentemente aumentando consumo. Com o aumento do consumo
de produtos nacionais, novas oportunidades surgiriam que teriam um efeito positivo na
balança comercial, equilibrando-a, e conduzindo ao aumento da competitividade das
empresas nacionais, em termos de preço, qualidade e inovação, e, consequentemente, ao
aumento das suas vendas, ao crescimento sustentado das empresas nacionais e à conquista
de maior quota de mercado.
Com o apoio monetário do estado as empresas nacionais teriam mais hipóteses de vingar. É
necessário um apoio dado pelo governo a pequenos e também jovens empresários, para
poderem criar o seu próprio negócio ou pequena empresa. Assim, iria fazer-se crescer a nossa
economia a pouco e pouco e também diminuir a nossa taxa de desemprego.
A qualidade do ensino tem aqui um papel fulcral. Teríamos de reapostar no ensino para que
as empresas criadas pudessem vir a ter excelentes profissionais.

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

1. Permitir um maior acesso ao consumo, dando uma maior facilidade a produtos nacionais.

2. Incentivo ao investimento do estado.

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.

3. Apostar num ensino público de maior qualidade.

