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 do Cadaval
Circulo: Distrito de Lisboa
Sessão: Básico

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

Portugal, na atualidade, encontra-se numa situação económica e social preocupante. No
sentido de ultrapassar algumas das dificuldades sentidas pelos cidadãos, são apresentadas
medidas que visam a dinamização da economia portuguesa, em particular das pequenas e
médias empresas nacionais. Assim, é sugerido o apoio à produção nacional através da compra
destes produtos pois ao fazê-lo, cada pessoa está a ajudar uma empresa nacional a manter ou
aumentar a sua produtividade e por conseguinte o número de postos de trabalho. Uma vez
que muitas empresas se encontram numa situação quase de falência, seria uma mais valia a
atribuição de empréstimos com condições muito vantajosas, para que estas consigam
regularizar a situação financeira (nomeadamente vencimentos em atraso), a fim de manterem
a sua atividade laboral.
Hoje, a nossa sociedade é assimétrica, em que cada vez existem mais pessoas com menores
rendimentos e outras (um pequeno grupo) com ganhos avultados crescentes. Assim, num
espírito de solidariedade, considera-se que os ganhos deveriam ser redistribuídos, de forma a
que todos tivessem um rendimento mensal adequado à s suas necessidades, em particular as
classes sociais mais desfavorecidas como trabalhadores e pensionistas com rendimentos
precários.

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

1. Incentivar a população a comprar produtos nacionais através de campanhas de

sensibilização.
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2. Investir em pequenas e médias empresas através de empréstimos a fundo perdido.

3. Redistribuição salarial e das reformas entre as diferentes classes sociais.

