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:Agrupamento de Escolas de Vila Boim
Círculo: Portalegre
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Toda a comunidade educativa tem estado sensibilizada para a situação que se vive
presentemente no nosso pais.
Os alunos tem vindo a refletir sobre como se poderá melhorar a situação económica
nacional.
A primeira medida sugere que recorrendo aos lucros das empresas mais lucrativas, este
lucro seja novamente investido para gerar riqueza, de forma a evitar que os capitais saiam do
nosso país e possam ser aplicados para desenvolver a industria nacional. A segunda medida
tem como sugestão uma maior equidade nos salários e nos impostos a serem aplicados e a
terceira medida apela ao bom senso de todos os portugueses, sensibilizando para que os
gastos sejam feitos apenas nos produtos essenciais e seja pupada alguma quantia para futuro
investimento.

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

1. Recorrer ao grande capital para evitar o aumento da dívida externa e estimular o consumo
e o investimento e o investimento com os lucros das grandes empresas.

2. Conseguir mais justiça social: equilibrio nos impostos; ordenados mais justos; incremento
do trabalho.

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.

3. Aprender a poupar: comprar apenas o essencial; recorrer o mais possivel às marcas
brancas; criar hábitos de poupança energética.

