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Identificação da Escola:Agrupamento de Escolas de Escariz
Círculo: Aveiro
Sessão:22-1-2013

Projeto de Recomendação:

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

Portugal atravessa uma grave crise económica e financeira, com repercursões sociais
alarmantes. A dívida externa portuguesa atingiu 230% do PIB em 2010. Entre 2000 e 2008, a
taxa média de crescimento da economia portuguesa foi metade das outras economias da
OCDE. Em 2011, o país viu-se obrigado a pedir ajuda financeira externa, o que significou a
vinda da troika e é sob a sua tutela que nos encontramos atualmente.
Acreditamos, contudo, que com as medidas certas é possível superar esta conjuntura e
encontrar um rumo para o país.

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

1. Para sair da crise, a economia portuguesa tem de crescer. Portugal tem de apostar na
exploração dos recursos que possui. O mar, o sol, o património histórico-cultural e a
gastronomia oferecem inúmeras potencialidades a explorar no setor do turismo.

2. Desenvolvimento de atitudes de poupança a nível familiar, empresarial e, principalmente a
nível institucional.
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3. Aposta no empreendedorismo, na iniciativa individual, para criação e desenvolvimento de
micro e médias empresas suscetíveis de gerar emprego, riqueza e desenvolvimento.

