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Identificação da Escola:Escola Básica de Eugénio de Castro
Círculo: Coimbra
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

No âmbito do projeto «Parlamento de Jovens», pretendemos apresentar algumas medidas
que visam atenuar a crise que afeta o nosso país. Achamos que as nossas medidas podem
melhorar, em parte, a situação em que nos encontramos. Nesse sentido, em conjunto com os
nossos colegas deputados eleitos para a sessão escolar, definimos algumas medidas entre as
quais enunciamos as que nos parecem mais pertinentes. Sendo o nosso objetivo incentivar a
venda de produtos portugueses, apresentamos as propostas que se seguem. Reconhecendo a
vantagem do consumo de produtos de origem portuguesa, vantagem assente na qualidade e
em preços competitivos, será possível apoiar as empresas portuguesas e enfrentar a
concorrência de produtos de origem estrangeira.

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

1. É necessário que o Estado diminua os impostos sobre as empresas nacionais para que as
mesmas possam investir internamente e proporcionar uma diminuição de preços de venda do
produto nacional ao público;

2. Com as empresas a melhorarem as suas vendas, o produto nacional vai conseguir
acompanhar o mercado, não só a nível interno como também a nível externo, caso haja
também um aumento das exportações;
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3. É necessário que haja boas campanhas de promoção dos produtos de origem portuguesa,
por exemplo nas escolas e na televisão, para que a população seja sensibilizada para a
necessidade de consumir produtos nacionais.

