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 EB 2,3 Professor Paula Nogueira
Círculo: Faro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O aumento das exportações seria um motor para o desenvolvimento da economia.
O aumento da produção estaria na base das exportações, devendo apostar-se no aumento da
produção agrícola e silvícola (amêndoa, vinho, azeite, cortiça, entre outros), das pescas, da
indústria e dos serviços (com destaque para o Turismo e atividades ligadas ao mar),
reforçando as áreas em que Portugal tem revelado mais sucesso.
O aumento da produção promoveria a diminuição das importações e o aumento das
exportações, incentivando a criação de novos postos de trabalho e de produção de riqueza
para pagar a dívida pública portuguesa.
O Estado assumiria um importante papel na criação de novas possibilidades de emprego,
dando incentivos à criação de postos de trabalho e de estágios destinados aos jovens durante
o seu período de formação. Estes estágios seriam um incentivo ao empreendedorismo e à
criação do próprio emprego. Estas medidas promoveriam a permanência dos jovens no país,
contrariando a tendência existente para a emigração de muitos jovens.
Aumentar o Salário Mínimo e Diminuir os Impostos.
Esta medida permitiria melhorar as condições de vida da população, promovendo igualmente
o aumento da produção e do comércio com consequências benéficas para a economia do
país.

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

1. Aumentar as Exportações.
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2. Apelar à Ajuda do Estado para a Criação de Novos Empregos.

3. Aumentar o Salário Mínimo e Diminuir os Impostos.

