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 Professor Abel Salazar
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que importamos mais do que exportamos o que aumenta a nossa dívida
externa;
Considerando que temos recursos em Portugal que podemos e devemos explorar;
Considerando que as pessoas não sobrevivem sem os produtos essenciais e parte dos
rendimentos disponíveis são gastos neles;

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

1.
Incentivar a agricultura de forma a produzir mais e importar menos;
( Temos que investir na agricultura para podermos consumir o que é nosso e não gastar
dinheiro nas importações.)
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2.
Apostar nos produtos industriais nacionais e nas marcas brancas de forma a desenvolver a
indústria nacional;
( Devemos comprar produtos industriais nacionais pois isso permite a criação de emprego )

3.
Baixar o valor do I.V.A. dos produtos essenciais aumentado o da " Fast Food" e do tabaco.
( Tornar mais baratos os produtos essenciais para que todos os portugueses tenham acesso e
aumentar o preço nos produtos que prejudicam a saúde e aumentam a despesa do estado)

