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 de Pedome
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Selecionamos estas medidas porque acreditamos que, apesar de nem sempre serem
facilmente exequíveis, poderão ajudar o país a ultrapassar esta crise. Relativamente à
primeira medida admitimos que, para combater a crise, é importante que se tente reduzir a
despesa nacional, tendo sempre em conta a manutenção da qualidade de todos os serviços
que o estado coloca ao nosso dispor. No que concerne à segunda medida pensamos que é
fundamental reduzir a despesa pública na administração de determinados ministérios,
empresas públicas, infra-estruturas, construções, que, em nosso entender, não são essenciais
nesta altura de crise (ex. aeroportos,auto-estradas). Por último julgamos que, através da
nacionalização dos bancos poderíamos, apesar dos elevados custos, proporcionar melhores
empréstimos, com taxas de juro mais baixas, para a formação de pequenas e médias
empresas. Estas empresas, ao usufruírem de juros baixos e de boas condições financeiras,
poderiam criar mais postos de trabalho e assim contribuir para a redução da taxa de
desemprego e de dependência estatal e consequente melhoria da qualidade de vida dos
portugueses.

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

1. Incentivar e valorizar o consumo de produtos nacionais.

2. Redução das despesas nacionais.

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. Nacionalização dos bancos portugueses

