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 Cacia - Escola Básica nº2 de Cacia
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal enfrenta uma profunda crise com efeitos duradouros e perniciosos para o tecido
social e para o desenvolvimento económico e cultural do país, fazendo vacilar a confiança dos
mercados internacionais, disparar as taxas de desemprego e o índice de empobrecimento das
famílias, aumentando o descrédito na classe política e nos governantes e fazendo perigar a
estabilidade social.
O "smog" financeiro e político parece agudizar o pessimismo e o fatalismo, sentindo-se os
cidadãos cada vez mais estrangulados por impostos também cada vez mais gravosos, por
discussões partidárias sem rumo, deixando antever um futuro incerto e pouco auspicioso para
o país e para os seus cidadãos.
Desiludidos e sem recursos, assiste-se ao esvaziamento de uma nação, através da
emigração das famílias e dos jovens, o capital humano e físico nacional, por terras da União
Europeia e de outros pontos do globo, desinvestindo em Portugal, o país que não soube
aproveitar as potencialidades de que os parceiros lá fora tiram proveito.
Cientes de que o esforço deve ser coletivo, mas equitativo e justo, e recordando as
palavras de Mia Couto, " A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir
riqueza, produz ricos", propomos:

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

1. Implementação de um plafond máximo de 2 mil e quinhentos euros ilíquidos para todas as
reformas.

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.

2. Redução dos impostos (IVA, IRS, IMI).

3. Legislar, no sentido de responsabilizar judicialmente, os governantes pela má gestão dos
dinheiros públicos, dito eufemisticamente, pelas más "opções políticas" ancestrais.

