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: Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães
Círculo: Bragança
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O desemprego é o maior flagelo social atualmente vivido em Portugal.
As obras públicas são um meio eficaz para a diminuição do desemprego e se forem bem
pensadas e planeadas podem ser importantes para o desenvolvimento de diversos sectores
da nossa economia.
O investimento na agricultura pode levar a um aumento das exportações e a uma evidente
diminuição das importações. Nesta área a nossa balança comercial encontra-se muito
desequilibrada, porque importamos a maior parte dos bens alimentares que consumimos,
logo com investimento na agricultura vão ser criados mais postos de trabalho reduzindo o
valor da “fatura” que pagamos ao exterior. Quando investimos nos nossos recursos naturais
podemos baixar o preço da “fatura” energética que é paga sobretudo aos países do Médio
Oriente e criar postos de trabalho.
A aplicação das medidas propostas para as pessoas que usufruem do rendimento social de
integração pode levar a um emprego parcial efetivo.

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

1. Investir nas obras públicas para diminuir o desemprego.

2. Fazer investimentos na agricultura, apoiando particularmente os pequenos agricultores, e
nos recursos naturais.

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. As pessoas com rendimento social de inserção, uma vez que usufruem de apoio monetário
do Estado, deveriam prestar serviço comunitário, como por exemplo, limpeza de florestas e
apoio domiciliário a idosos.

