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:E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Com o intuito de combater a crise deveriam ser consideradas medidas relativas ao aumento
da produtividade e consumo de produtos nacionais, promovendo as exportações e
diminuindo as importações, permitindo o aumento de postos de trabalho e o aumento da
procura de produtos nacionais no estrangeiro. A introdução de quotas nas grandes superficies
para a venda de produtos nacionais seria também um incentivo à produção naciobnal.
A diminuição das despesas do estado, como por exemplo, diminuição do número de
deputados e a extinção de algumas regalias, permitirá assim a diminuição da despesa pública.

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

1. Apostar no aumento da produtividade para que Portugal possa aumentar as exportações e
diminuir as importações.

2. Reduzir as despesas do Estado, nomeadamente o nº de deputados na Assembleia e retirarlhes algumas regalias, tais como, vencimentos muito elevados, subsídios de deslocação e
habitação…

3. Obrigar o consumo de produtos nacionais.
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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.

