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Pelo incentivo à compra de produtos nacionais 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A pandemia de COVID-19 além de uma grave crise sanitária, não deixa já quaisquer dúvidas de que trouxe 
inúmeras dificuldades económicas, pelo que as formas tradicionais de alavancar a economia até aqui 
utilizadas serão para o presente efeito, ineficazes.

Neste sentido, é o momento para o Governo encetar esforços claros e contundentes de valorização e 
promoção de toda a produção que seja cem por cento nacional. Fazê-lo significa auxiliar o país em vários 
domínios:
- Em primeiro lugar, incentivam-se as indústrias nacionais a manterem activa a sua produção e os seus 
postos de trabalho, circunstância importantíssima para a própria economia nacional;
- Em segundo lugar, porque desta forma consegue-se garantir igualmente a preferência de produtos 
portugueses, o que significa também que as transacções económico-financeiras a si associadas, em todo o 
seu trajecto que vai da produção/criação ao consumo, são fluxo económico cem por cento interno; 
- Em terceiro lugar, porque incentivando a população portuguesa à aquisição de produtos nacionais, 
incentiva-se igualmente, por maioria de razão, uma forma inteligente  e sustentável de garantir o suprimento 
das necessidades existentes bem como o reerguer das estruturas produtivas e laborais portuguesas.

Acreditamos assim, que estas medidas apresentadas, são uma forma de auxiliar a que se consega alcançar, 
a curto e médio prazo o equilíbrio da economia, por um lado, e a capacidade de responder às necessidades 
de toda a população, por outro.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República, 
reunida em sessão plenária, recomenda ao Governo que:
1 – Inventarie, em articulação com todas as associações dos vários sectores de actividade, todas as unidades 
produtivas, cuja produção seja de origem cem por cento nacional;
2 – Adquira a empresas portuguesas os seus produtos, em detrimento de os adquirir a empresas 
estrangeiras;
3 – Incentive, através de uma grande campanha nacional, a população portuguesa a adquirir produtos cem 
por cento nacionais, independentemente da sua natureza ou especificação;
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