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 e Secundária Cunha Rivara - Arraiolos
Círculo: Évora
Sessão: Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise que o nosso país e a União Europeia vivem é dramática. O poder de compra reduziuse, as empresas abrem falência todos os dias e a sobrevivência de muitas famílias está em
risco. É preciso mudar esta situação. É preciso trabalhar, agir e empreender.
Propomos ideias novas, originais, não gastas e capazes de colocar o país no caminho do
crescimento económico, do aumento do poder de compra e no desenvolvimento dos
mercados nacionais e europeus e na melhoria da competitividade das empresas.
É crucial apostar em setores de atividade pouco explorados, mas competitivos, minimizando
os custos de produção das empresas, apoiando quem tem iniciativa, valorizando o
empreendedorismo. Num mundo globalizado, onde muitas oportunidades de negócio já
foram criadas, existem ainda outras por criar e nichos de mercado por descobrir.
Portugal, para ultrapassar a crise, tem que criar riqueza a partir dos seus recursos naturais,
ser proactivo e gerar sinergias com outros países europeus, mas paralelamente, tem que
reduzir despesas, gastar o estritamente necessário e optar por soluções energéticas mais
económicas.

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

1. Cortar em gastos públicos desnecessários e apostar em recursos naturais e energias
renováveis, proporcionando a este ramo empresarial benefícios fiscais.

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.

2. Apostar no setor primário, concretamente em áreas agrícolas competitivas.

3. Investir nas pequenas e médias empresas, promovendo a produção nacional.

