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: Escola Básica e Secundária Tomás de Borba
Circulo: Açores
Sessão: Básico

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

Portugal vive uma crise, grave e duradoura, que deriva de desequilíbrios financeiros
perigosos, desmedidos endividamentos público e privado e uma sociedade com cada vez mais
desigualdades, daqui advêm fenómenos sociais mais graves, como a pobreza e o desemprego.
Este panorama convida-nos para uma aprofundada reflexão sobre a natureza da crise, a
avaliação das suas causas e efeitos, e sobre os caminhos e medidas a empreender que
poderão exigir da parte dos atores económicos e do Estado novas estratégias,
comportamentos e ações.
No atual contexto é necessário uma mudança de paradigma, de mentalidades e encarar o
futuro com esperança e otimismo.

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

1. Aumentar o IVA para os produtos importados e diminuir para os produtos locais.

2. Criar incentivos à fixação de desempregados no meio rural.

3. Haver disponibilidade política para aplicar mais impostos aos agregados com maiores
rendimentos e suprimir determinadas regalias aos trabalhadores quer do sector empresarial

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.

do estado quer administradores públicos ou deputados.

