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Identificação da Escola: Colégio José Álvaro Vidal
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Conscientes da grave crise económica e social em que Portugal se encontra e procurando
despertar as futuras gerações no sentido de procurar respostas eficazes para a solução desta
problemática, motivámos um conjunto significativo da população escolar a participar
ativamente em ações de reflexão e debate em torno do tema proposto. Procurámos centrar o
debate na busca de soluções concretas, cujo efeito imediato promova alterações de futuro
para o médio e longo prazo.
Neste sentido Portugal deve apostar no desenvolvimento de setores fundamentais como o
turismo, agricultura, indústria ( principalmente os setores que ao longo do tempo têm dado
provas de dinâmica de exportação) e comércio. Só apostando nestes setores será possível
garantir um equilibrio sustentado das nossas contas externas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar medidas de divulgação dos principais produtos culturais e turísticos do país no sentido

de aumentar o número de turistas em qualquer época do ano. Contribuindo assim, para um
maior reconhecimento internacional que conduzirá a um aumento das receitas internas e à
diminuição do desemprego.
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2. Aumentar o salário mínimo, para 550 euros, no sentido permitindo às famílias uma maior
capacidade de fazer face às despesas diárias e proporcionando um aumento do consumo
interno.

3. Criar ações de incentivo ao consumo de produtos portugueses de forma a promover e
reforçar a produção e a competitividade das pequenas e médias empresas.

