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: Básica e Secundária de Velas
Círculo: Açores
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Na útilma década, a maior parte dos países da União Europeia têm vindo a deparar-se com
problemas de foro económico, sendo que, Portugal não é excepção. Portugal nos últimos três
anos tem vivido cada vez em mais decadência financeira, sendo que nos anos de 2011 e 2012,
os níveis de desemprego têm vindo a aumentar, o que posteriormente tem-se refletido
dentro do quotidiano das famílias portuguesas.
Todos os portugueses têm vindo a aperceber-se que estão envolvidos numa grave crise
económica. Esta crise tem-se refletido através dos baixos níveis de poder de compra, no
elevado nível de desemprego, na falta de competividade das empresas portuguesas em
relação às estrangeiras, no aumento exacerbado das contribuições fiscais por parte das
classes média/baixa ao estado, na falência de diversas empresas (cerca de 20 empresas
encontram-se a fechar diariamente em Portugal), o aumento dos preços dos bens essenciais,
a procura por parte dos consumidores das ditas marcas brancas, em vez de outros produtos
porque se encontram a um melhor preço. Muitas casas estão a ser entregues aos bancos
porque as famílias não conseguem pagar os empréstimos tal como acontece, por exemplo,
nos bens móveis. Face a esta situação, é necessário intrevir e alterar a situação em que o
nosso país se encontra atualmente. Sendo assim, propomos para atenuar esta situação
algumas das seguintes medidas:

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

1. Diminuíção dos benifícios que os políticos têm, nomeadamente os altos salários, poucos
impostos e um número elevado de automóveis de luxo que eles possuem.
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2. Retirada da ajuda pública aos bancos privados, de forma a que o estado não pague a má
gestão/corrupção que é cometida nestes mesmos bancos.

3. Reduzir os impostos sob os bens essenciais de consumo de origem portuguesa.

