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 Básica 2,3 José Régio
Círculo: Portalegre
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O peso burocrático e as cargas fiscais para a criação e funcionamento de empresas são
bastante elevados, pelo que se defende uma redução dos mesmos. Defende-se, também, o
incentivo à criação de novos projetos por parte de jovens licenciados facilitando as condições
de acesso ao crédito bancário. Há que promover a recuperação de mercados tradicionais
(como o calçado, a agricultura, a vitivinucultura, etc).
A defesa dos produtos regionais e nacionais deve começar na escola, através da sensibilização
das crianças e jovens para o consumo desses produtos. Deve, ainda, apostar-se na divulgação
em novos mercados, de forma a alargar as possibilidades de negócio e incentivar, dentro do
país, o consumo de produtos nacionais.
A moralização da vida política deve ser levada a cabo através da fiscalização nos gastos dos
politicos nas verbas que lhes são atribuidas para o exercicio do cargo, assim como na
imposição da exclusividade no exercicio de cargos públicos, por forma a preservar a
independência do poder político em relação ao poder económico.

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

1. Privilegiar e incentivar pequenas e médias empresas.

2. Investir e incentivar a sociedade para o consumo dos produtos nacionais e regionais.

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. Regulação dos privilégios dos cargos públicos e politicos.

