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 D. Pedro I
Círculo: Porto
Sessão:Porto

Projeto de Recomendação:

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

A expansão do setor primário, nomeadamente da pesca e da agricultura, a quantidade de
produtos nacionais nas lojas e hipermercados aumentará, aumentando também o consumo
de produtos nacionais.
Com a criação de um fundo monetário para alunos sem escalão evitamos colocar famílias em
situações de 'risco', como um dos progenitores, ou até mesmo os dois, ficarem sem emprego
a meio do ano letivo e não terem meios suficientes para pagar a escola dos filhos (refeições,
material ...). Por muito pequena que seja a ajuda, já contribui e não complica tanto a vida
destas famílias.
Como podemos verificar, hoje em dia, a maioria dos ministros têm direito a mordomias que
não são de todo necessárias, como terem um motorista (ou mais) privado, terem seguranças
... Diminuir os gastos desnecessários com o Poder Central permite-nos não só poupar o
dinheiro que é utilizado nesses luxos que são concedidos ao Poder Central como acabar com
eles.

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

1. Expandir o setor primário

2. Criação de um fundo monetário para alunos sem Escalão (Escalão C)

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. Diminuir os gastos desnecessários com o Poder Central

