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:A grup. de Escolas de Albufeira- Escola E.B. 2,3 Dr. Francisco Cabrita
Círculo: Faro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Os deputados eleitos em Assembleia revelaram a sua preocupação relativamente ao facto do
país se encontrar muito dependente das importações ao estrangeiro, considerando que tem
sido desprezada a produção agrícola e industrial nacional, por isso defendem que se devem
acionar todos os meios para o seu incremento. Consideram que a aposta na produção agrícola
é urgente e deve começar pela pequena produção familiar, em pequenas hortas, que serão
apoiadas localmente pelas Câmaras Municipais e ajudarão a minimizar as dificuldades
económicas das famílias que produzirão alguns produtos hortícolas para autoconsumo,
deixando de depender tanto da segurança social.
Aumentar a produção nacional e modernizá-la com vista ao mercado externo, será condição
importante para um equilíbrio da nossa balança comercial, com particular aposta nos
produtos agrícolas e setores industriais em que já somos especialistas.
Por outro lado, o reaproveitamento do que é produzido, em novos produtos e a sua
canalização para o comércio interno e externo, são outras apostas a fazer, na medida em que
se verifica que há muita falta de iniciativa e muitos produtos hortícolas acabam por se
estragar e não dar lucro.
Também consideraram que é preocupante o desemprego jovem, pelo que medidas para o
minimizar são urgentes para que o futuro do país seja assegurado por jovens que contribuirão
para o aumento da produção. Neste sentido, há que criar condições para a integração dos
jovens e dos deficientes motores no mercado de trabalho para que contribuam para o
crescimento e progresso do país.
Por último, foi consensual que, antes de mais, é urgente combater a evasão fiscal para que
todos os portugueses cumpram as suas obrigações para com o Estado e haja justiça fiscal.

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

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.

1. Incremento da produção agrícola e industrial nacional para consumo interno e exportação,
com o objetivo de equilibrar a balança comercial.

2. Combate à evasão fiscal, aumentando a fiscalização.

3. Combate ao desemprego através de parcerias entre universidades, escolas e empresas,
com o apoio do estado.

