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:Básica e Secundária de Ourém
Círculo: Santarém
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A primeira medida permite uma diminuição nas despesas do Estado sem despedimento de
deputados, uma vez que se reduz no número de eleitos, que têm a sua profissão. O pessoal
administrativo, fazendo parte da função pública, pode ser reposicionado. Além disso é uma
proposta que tem sido apresentada com frequência, pelo que nos parece ser realista.
A segunda medida tem o objetivo de pôr a render, ao serviço do país, o investimento feito na
formação dos estudantes portugueses – neste momento, grande parte dos licenciados,
mestres e até doutores, formados com um ensino de qualidade em Portugal, vão colocar os
seus conhecimentos a render no estrangeiro, o que representa um desperdício para nós.
A terceira medida visa diminuir a quantidade de produtos estrangeiros à venda no mercado
nacional, muitas vezes em concorrência desleal para com os nossos produtores.

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

1. Diminuir o número de deputados e de pessoal administrativo de apoio aos mesmos.

2. Criar novos programas de incentivo à criação de emprego para mão-de-obra qualificada
portuguesa e divulgar/alargar o âmbito intervenção dos existentes.

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. Limitar, sempre que possível, a importação de produtos ao conjunto de países para os quais
exportamos.

