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 da Gafanha da Encarnação
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A nossa História é feita de vários ciclos onde momentos de grande abundância e riqueza dão
lugar a ciclos de crise e recessão.Tem sido assim ao longo dos vários séculos e será assim no
nosso futuro. Mas será que estamos preparados para estes momentos e temos sabido
enfrentar as nossa dificuldades da melhor forma?
Neste momento vivemos um tempo de crise e várias questões surgem: como chegámos até
este ponto? Quem foram os responsáveis pela situação que vivemos? Quanto tempo vamos
necessitar para ultrapassar esta situação? Quais as medidas a tomar para fazermos face a este
problema? Será que a austeridade é o melhor caminho para sairmos da crise?
Todas estas questões foram levantadas ao longo da nossa reflexão e chegámos à conclusão
que não há uma receita certa mas sim um conjunto de decisões que têm de ser tomadas, em
conjunto, se quisermos contrariar este ciclo.
Durante décadas recebemos dinheiro da União Europeia que não soubemos investir da forma
mais correta, criámos dívida, investimos o dinheiro pensando apenas nos efeitos a curto
prazo, gastámos além das nossas possibilidades, optámos pelos produtos estrangeiros em
detrimento dos nossos, abandonámos a nossa agricultura e pescas e esquecemo-nos de
modernizar as nossas empresas. Todos estes fatores, conciliados com a especulação finaceira,
podem ser apontados como causas da situação de crise que o país agora atravessa.
Neste momento temos uma dívida para o nosso futuro e é essencial pensarmos em medidas a
longo prazo para ultrapassarmos a crise, pois só investindo na nossa economia, modernizando
as nossas empresas e dando valor à qualidade dos produtos portugueses, conseguimos ter
esperança num futuro promissor onde vamos ser parte ativa.

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. Diminuição dos impostos, incluído o IVA. A carga fiscal portuguesa é incomportável durante
muito tempo, uma vez que pode ter o efeito inverso. Quanto mais impostos o governo quer
cobrar, menos dinheiro têm os portugueses para pagar esses mesmos impostos, como por
exemplo, os impostos cobrados aos bens de consumo. O IVA a 23% para a restauração, já
levou à falência vários espaços.

2. Investimento no consumo de produtos nacionais. O que é nacional é bom e quantos mais
produtos nacionais consumirmos, mais fazemos pelas empresas nacionais e pela economia
portuguesa. A qualidade de muitos dos nossos produtos é superior a muitos produtos
estrangeiros.

3. Equilíbrio da balança comercial, aumentando as exportações e diminuindo as importações.
Temos de investir na qualidade dos nossos produtos e serviços, desenvolver a nossa
agricultura, pescas, tecnologias e turismo, pois é aqui que temos potencial para concorrermos
com os nossos parceiros. Quanto menos importarmos menos nos endividamos e quanto mais
produtos e serviços exportarmos mais riqueza criamos para o país.

