Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: EBI Angra do Heroísmo
Circulo: Açores
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Quando se fala em crise pensa-se em hoje. No entanto, esta crise é um acumular de erros
financeiros e estruturais durante muitos anos e que tornam difícil a recuperação em pouco
tempo.
Ultrapassar a crise implica que todos façam sacrifícios por Portugal. Assim, os mais ricos
deverão contribuir mais do que os mais pobres. No entanto, alguns dos que mais podem
geralmente nestas situações ficam esquecidos. Não podemos continuar a fechar os olhos a
estas situações, pois afetam todo um país.
Dez milhões e quinhentos mil é um número. Mas em Portugal esse número representa
pessoas, representa uma sociedade.
A conjetura atual obriga-nos a pensar em dois planos: um com o objetivo principal do corte de
despesa por parte do estado, a começar pelo próprio governo, e outro que visa a recuperação
económica do país em apoios a quem quer trabalhar.
Infelizmente não existem soluções mágicas, mas se nada fizermos tudo ficará na mesma.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Baixar o IVA nos restaurantes, nos produtos de primeira necessidade como água, pão,

fruta, legumes, leite, carne e peixe e levantar o IVA dos produtos que não são de primeira
necessidade, como: tabaco, bebidas alcoólicas.
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2. Dar apoios aos desempregados para se dedicarem à agricultura.

3. Acabar com as taxas que se pagam no hospital e compensar esses valores cortes nas
despesas de políticos e gestores públicos.

