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 Palmela (Básico)
Círculo: Setúbal
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

1. Devido ao estado da economia portuguesa, defendemos medidas eficazes que irão ajudar a
curto e longo prazo, defendemos os cortes nos salários dos membros gorvernamentais e
funcionários publicos que recebem 10000 euros liquidos, ou seja com os impostos
já´descontados que fará com que o estado poupe dinheiro e consiga investir o mesmo em
projectos mais ambiciosos e produtivos, como ajudar a produção agricola e económica,
defendemos também a diminuição dos produtos estrangeiros, devido á grande dependencia
dos produtos importados do estrangeiro Portugal não se consegue subsistir, isto faz com que
muito dinheiro Português vá para o estrangeiro para pagar as importações, isto seria evitado
investindo na industria e agricultura Portuguesa, aumentando também os postos de trabalho
que irá consequentemente diminuir o desemprego o que fará também com que o estado
"poupe" dinheiro em subsidios de desemprego, isto fará tabém com que a economia
Portuguesa se desenvolva, consequentemente defendemos o desenvolvimento do Sector
Primário, o que ajudará na subsistencia Portuguesa e na poupança em relação ás
importações.

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

1. Cortes nos salários dos membros governamentais e funcionários Publicos que recebem 10
000 mil euros líquidos;

2. Diminuir a dependência pelos produtos estrangeiros investindo na indústria dos bens que
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Portugal contem ;

3. Incentivo ao desenvolvimento do sector primário;

