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 Básica 2,3 Irmãos Passos
Círculo: Porto
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A nível nacional os colégios recebem por ano do estado oitenta e cinco mil e duzentos euros
por cada turma, ou seja, esse valor vezes o número de turmas existentes no total colégios
portugueses. Se retirassemos parte desse valor e o mesmo fosse investido no setor primário
(agricultura e pesca) automaticamente a produção iria aumentar e consequentemente a
importação diminuiria e a exportação aumentaria.
Com a segunda medida, pretendemos transmitir a ideia de que com a privatização de
empresas públicas, que dão benefícios fiscais e que contribuem positivamente para economia
portuguesa, essas mesmas empresas que se encontram nessa situação (como por exemplo
ANA e TAP) como consequência dessa privatização o desemprego pode aumentar e
juntamente com isso a sede dessa empresa também pode fechar, o que se tornaria pior para
o desenvolvimento do país. Com a centralização das administrações as regiões ficariam com
menos controlo, seriam menos visiveis e deixariam de ser consideradas como ponto de
interesse.
Neste cenário de recessão é necessário assegurar que todas as famílias usufruam dos seus
direitos, ou seja, terem o minimo de bem estar e como nem todas as famílias têm posses para
pagar tão altos valores por refeições ou compras de alimentos, sugerimos a diminuição do IVA
nos bens de primeira necessidade. Assim, todas elas poderiam ter mais fácil acesso às
minimas condições de vida, com o poder de compra mais acessível. Com a redução do IVA,
sugerimos também o aumento dos preços de produtos não considerados necessários
(luxuosos), como por exemplo o tabaco, o alcool, etc.

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

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.

1. Incentivo ao consumo de produtos nacionais reforçando o setor primário de produção,
nomeadamente a agricultura e a pesca retirando parte do valor investido pelo Estado em
Colégios e Universidades privadas;

2. Não à privatização do sector público e à sua centralização;

3. Redução do IVA nos bens de primeira necessidade e aumento do mesmo nos bens de
consumo opcional/luxo.

