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Identificação da Escola:Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Círculo: Porto
Sessão:básico

Projeto de Recomendação:

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

Vivemos num período de profunda crise económica, social e cultural. Há toda uma geração
que está a ser empurrada para fora do país de uma forma só comparada aos grandes fluxos
migratórios dos anos 60 e 70 do século XX. Os portugueses estão sobrecarregado de impostos
que reduzem o poder de compra, reduzem o consumo e causam recessão. É urgente tomar
medidas que impulsionem a produtividade, as exportações e o empreendorismo. Num mundo
cada vez mais globalizado e numa economia cada vez mais global é imprescindivel apostar na
qualidade e na diversidade. Por outro lado é fundamental apostar nos jovens como motor da
economia criando medidas para que estes possam ser inovadores e tenham condições para
desenvolver os seus projetos no país e não fora dele. Neste sentido o Colégio Nossa Senhora
de Lourdes, reunido na sua sessão escolar, propõe as seguinte medidas:

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

1. Criação de um Plano Nacional de Qualidade - Este Plano terá como objetivos a promoção
da qualidade nas empresas. Portugal não tem condições para competir em preço com os
mercados de leste e oriental, mas em termos de qualidade do produto, temos condições para
sermos competitivos no mercado global.
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2. Diminuição de Impostos - Esta diminuição de impostos contribuiria para aumentar o poder
de compra e estimular o consumo. A receita fiscal iria, simultaneamente, aumentar, uma vez
que o consumo aumentaria e as empresas venderiam mais, invertendo o ciclo negativo que
neste momento vivemos.

3. Fomentar o empreendorismo, especialmente o jovem, no setor primário - Portugal tem
uma elevada percentagem de desemprego, especialmente o jovem, ao mesmo tempo que
possui uma enorme percentagem de terras cultiváveis abandonadas. É necessário atrair
jovens empreendedores para o setor primário, fomentando a criação de empresas neste
setor.

