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 Secundária de Montemor-o-Velho
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

É urgente aumentar o salário mínimo nacional para quinhentos euros mensais, uma vez que
esta medida não implica um investimento muito elevado para as empresas, tratando-se
apenas de um euro por dia para se conseguir a melhoria das condições de vida das famílias,
uma vez que existirá maior disponibilidade para o acompanhamento da vida social e escolar
dos filhos; esta medida é defendida pelos sindicatos e pelo patronato, havendo apenas falta
de vontade política por parte do governo. Acreditamos que com esta medida poderemos
aumentar o poder de compra e criar incentivos à natalidade. A diminuição da carga fiscal às
PME’s irá favorecer o aparecimento e expansão de novas empresas e a criação de novos
postos de trabalho.
Defendemos ainda o incentivo à produção agrícola, atendendo ao facto de que quanto maior
for a produção agrícola, maior será a capacidade de exportação numa perspetiva de
financiamento dos jovens agricultores para cultivarem as terras que têm estado em pousio
em vez de continuar a financiar os agricultores para manterem as terras ao abandono.
Defendemos assim, uma aposta forte na agricultura mediterrânica virada para a exportação
de produtos nacionais.

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

1. o
Aumento do salário mínimo, com a redução do horário de trabalho e a globalização
do abono de família, visando reforçar o apoio às famílias.
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2. o

Maior facilidade para as PME's (diminuição de taxas).

3. o

Maior facilidade para a produção agrícola.

