Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

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

Sendo o nosso país um país dependente do consumo interno para a sobrevivência de todo o
tecido empresarial, gostariamos que fosse promovido o consumo de produtos
locais/nacionais, pois assim aumentariamos a capacidade produtiva das empresas e
estariamos também a aumentar o emprego logo a estabilidade financeira das familias para
ultrapassar a crise e consumir o que é português.
Também incentivando a produção energética através de fontes renováveis, estariamos a
diminuir o custo da fatura da electicidade nas familias o que aumentaria os recursos
financeiros das familias, logo regressariamos à primeira medida proposta.

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

1. Promoção dos produtos locais/nacionais junto dos jovens em detrimento dos estrangeiros,

tentando anular a máxima "O que é estrangeiro é que é bom.", através de anúncios de tv,
rádio e redes sociais, para aumentar a produção nacional e ao mesmo tempo o emprego.

2. Incentivar a produção energética através de fontes renováveis tanto ao nível dos
particulares como das empresas, para diminuir a dependência energétrica do pais logo a
fatura da luz a pagar.
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