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 Básica Penafiel Sul
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Enquadramento da medida 1:
No presente quadro económico, muitas empresas precisam de se reestruturar e, por vezes,
entram em processo de falência. É necessário, por isso, criar políticas de reestruturação de
empresas e fiscalizar os processos de falência para que estas não sejam realizadas num
quadro de fraude. Com este processo pretende‐se assegurar o cumprimento da lei e a
proteção dos postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores. Pretende‐se ainda promover
legislação mais eficaz para desenvolver estes processos.
Enquadramento da medida 2:
Perante a crise que vivemos, há a necessidade de aumentar as exportações a fim de criar
riqueza. Na verdade, o consumo interno e investimento têm diminuido drasticamente. Assim,
as exportações parecem ser uma forma importante para se contribuir positivamente para a
economia. Fundamental é também reduzir as importações, aumentando o consume de
produtos nacionais e, consquentemente, a riqueza nacional.
Enquadramento da medida 3:
Fazendo um investimento na modernização da agricultura, a nossa produção aumentaria.
Com a aplicação desta medida, aumentaria a nossa exportação e os produtos vendidos em
Portugal, podendo assim competir com os preços dos produtos estrangeiros. Tanto
beneficiaria o Estado como as pequenas e médias empresas. O emprego por sua vez também
aumentaria e consequentemente estimular‐se‐ia o poder de compra dos portugueses.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Melhorar a fiscalização das empresas que decretam falência para que esta não seja
fraudulenta. Se necessário criar regras mais definidas para eventual falência.

2. Incentivar a produção nacional de forma a aumentar as exportações e o consumo interno.

3. Incentivar a modernização das técnicas agrícolas, de forma a tornar a agricultura mais
competitiva. Cumulativamente, promover um melhor aproveitamento dos terrenos do
estado/ abandonados para cultivo agrícola.

