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:Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Consideramos que as soluções para a profunda crise que vivemos atualmente passam
por incentivar a economia , estimular a produção interna e relançar o consumo.
Achamos estas propostas pertinentes porque consideramos que é ímprescindível
recuperar o poder de compra da população, sem o qual a economia estagna, o desemprego
não para de crescer, entrando-se assim numa espiral recessiva.
Propomos a criação de postos de trabalho, integrando prioritariamente os
desempregados de longa duração, com a consequente descida da taxa de desemprego. Desta
forma,aumentar-se-ia o consumo interno, bem como as receitas fiscais e a sustentabilidade
da Segurança Social.
Ao sugerirmos a realização de uma grande campanha de incentivo ao consumo de
produtos nacionais, em Portugal e no estrangeiro, visamos apoiar a produção interna,
diminuindo assim as importações e aumentando as exportaçõe. Desta forma, estariamos a
contribuir não só para a redução do défice da balança comercial, como para a redução do
défice do Estado.

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

1. Incentivar o desenvolvimento da economia , através da criação de empresas nos diversos
setores de atividade, de forma a criar postos de trabalho.

2. Criação de uma campanha de sensibilização para incentivar o consumo de produtos
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nacionais, de modo a apoiar as empresas portuguesas.

3. Dar prioridade de emprego aos desempregados sem subsídio e aos casais sem qualquer
fonte de rendimento.

