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 Celorico de Basto
Círculo: eleitoral de Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A crise é um tema muito atual, que todos os dias nos entra casa dentro, através dos
diferentes meios de comunicação. É, por isso, tema de conversa dos nossos alunos, em casa,
com os amigos e na escola. Muitos vivem esta realidade nas suas famílias.
A primeira medida vai no sentido do país apostar no setor primário, de modo a diminuirmos
as importações destes produtos e apostar na exportação dos mesmos. Temos condições para
desenvolver a nossa agricultura e inverter a situação da nossa balança comercial. A segunda
medida apela a uma maior solidariedade fiscal entre os países da Europa; e a nível interno
devemos apostar numa maior e mais eficaz fiscalização, devendo por exemplo serem
aplicadas coimas elevadas a quem praticar fuga aos impostos. A terceira medida tem a
preocupação de sensibilizar as pessoas para, em tempos de crise, pouparem dinheiro e
pouparem o ambiente.

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

1. Apostar nas exportações de forma a diminuir o défice, investindo no setor primário e no
turismo, nomeadamente em produtos e/ou ofertas que sejam enovadores.

2. Propor a criação de macanismos a nível europeu que garantam a solidariedade dos países
mais ricos aos países mais frágeis, nomeadamente a nível dos juros que sejam impostos em
situação de empréstimos; e a nível interno criar macanismos que verifiquem de forma eficaz
a fuga aos impostos, nomeadamente do grande capital.

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.

3. Aplicar a política dos 4R`s: Reduzir, Reutilizar, Reparar e Reciclar. Numa altura em que
poupar se tornou uma palavra chave, mais do que consumir em exagero devemos reutilizar,
reparar, reciclar reduzir o consumo. Ganhamos nós e ganha o ambiente.

