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: EB2 Gaspar Frutuoso
Circulo: RAA
Sessão: Básico

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

Falar da crise é uma necessidade de todos nós e uma obrigação perante a situação em que o
nosso país se encontra. Com base na história, temos de dar o nosso testemunho, face às
durissímas medidas de austeridade emandas, displicentemente, pelo governo cego e vigente.
A crise é uma situação de desequilíbrio da sociedade, que ocorre quando um país se encontra
em recessão económica, situação em que Portugal se encontra.
De facto, o Estado Português teve que contrair empréstimos ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) com juros muito elevados. Por outro lado, a nossa balança comercial tem
um deficit a nível das exportações, embora tenha crescido ligeramente nos últimos meses.
Consideramos que o governo deveria pedir um alargamento dos prazos de pagamento da
divída portuguesa em vez de reduzir significativamente as prestações sociais, de cortar na
educação, na saúde e na segurança de todos os portugueses, pondo em causa o Estado Social.

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

1. Redução dos impostos é uma medida que se impõe face à excessiva carga fiscal a que estão

sujeitos a maioria dos portugueses. Nós não temos mais margem de manobra para comportar
esta subida abruta que tem sido preconizada pelo governo em exercício. Portugal tem uma
das maiores taxas de impostos sobre os contribuintes na União Europeia, vendo cada vez mais
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menos benefícios, uma vez que na saúde, por exemplo, os serviços prestados são pagos
através de taxas moderadoras.

2. A criação de empregos é uma medida urgente, porque há uma subida do número de
desempregados nomeadamente nas camadas mais jovens da população portuguesa. Para
evitar a saída de quadros superiores do país, o governo teria de tomar medidas para a criação
de emprego e desenvolvimento, nomeadamente através dos incentivos aos jovens e
empresas, facilitando o acesso a linhas de crédito criadas para o efeito.

3. Taxar as grandes fortunas, é uma forma real de diminuir a dívida portuguesa, visto que o
governo continua a taxar desmesuradamente o rendimento sobre o trabalho de todos os
Portugueses em detrimento das grandes fortunas. Atualmente a maioria das famílias
Portugueses não consegue cumprir com as suas obrigações económicas, uma vez que o
grande aumento de impostos levou a uma diminuição real dos salários.

