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: Escola Secundária da Infanta D. Maria
Círculo: Coimbra
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Há largos meses que todos os dias lemos ou ouvimos que Portugal está a atravessar uma
grande crise económica. O que levou o país a este estado?
Os políticos são eleitos pelos adultos, por todos os portugueses, parece que todos os eleitores
contribuíram, alguns sem quererem, ou sem saberem, para esta situação difícil.
Os governos gastaram mais do que o que tinham e por isso é que se fala que é preciso
controlar as contas e reduzir as despesas, a que chamam redução do défice.
Também é preciso aumentar as exportações e diminuir as importações. Portugal importa a
maior parte dos produtos de alimentação, dos produtos tecnológicos e outros.
Os governos não se preocuparam em investir nas florestas e na agricultura e incentivar a
produção dos nossos produtos mais característicos, azeite, vinho, frutas.
Há quem diga que se gastou muito dinheiro nas auto-estradas, nos estádios de futebol, que
se pagaram muitos milhões para o banco B.P.N.
O dinheiro deveria ter sido gasto noutras coisas como na criação de indústrias, na
investigação científica, no desenvolvimento da agricultura, das pescas e do turismo para não
estarmos tão dependentes dos países a quem compramos os produtos de alimentação e
outros.

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

1. Criação de um imposto extraordinário sobre as grandes fortunas, de valor superior a 2
milhões de euros. Os ricos pagariam um imposto, uma vez no ano, correspondente a uma
percentagem sobre o valor da riqueza. Este dinheiro seria para pagar despesas de educação e
de saúde a quem necessita
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2. Aumento da exportação de produtos nacionais e diminuição da importação de produtos
estrangeiros, de forma a conseguir obter o lucro necessário ao país, ou seja, alcançar o
equilíbrio da balança comercial.

3. Redução da despesa do Estado, através da diminuição do número de deputados, da compra
de carros mais baratos para as empresas do Estado e para os ministérios e de salários mais
baixos para os gestores das empresas públicas.

