Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola:Ecola EB 2/3 Dr. Correia Alexandre
Círculo: Leirai
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O nosso País vive momentos muito difíceis. A produção de alimentos para abastecimento do
mercado interno é deficitária e é uma situação preocupante que merece a atenção dos
políticos e do público em geral. O país precisa de uma agricultura forte, de uma indústria forte
e de um comércio forte. Para que o país possa competir com o mercado estrangeiro é
necessário defender os nossos produtos e termos apoios do governo.
Sabemos que houve muitos apoios, mas muitos deles, mal distribuído.

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

1. Criar mais apoios aos produtos Nacionais para que possam competir com os produtos
Estrangeiros atarvés da redução de impostos; distribuir os terrenos agrículas do estado e das
pessoas não interessadas neles, (não perdendo estas a sua posse) pelos agricultores
interessados em rentabilizá-las; criar uma rede de energia low cost; Gasóleo rodoviário
(destinado às empresas transportadoras) e subsidiar a electricidade às empresas da indústria.

2. Apostar na exportação, para diminuir a divida fiscal externa, incentivando as empresas
exportadoras, nomeadamente, através da redução de impostos, como o IRC e a TSU (Taxa
Social Única).
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