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 E. B. 2,3 João Afonso de Aveiro
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos anos 80, passámos por uma crise da moeda. Esta teve uma inflação de 30%.
Se conseguimos lidar e ultrapassar estes 30%, então havemos, também de conseguir lidar
com esta crise. Sabemos que há pouco tempo, os juros da dívida portuguesa diminuíram. É
preciso lutar por este país. Sabemos que os nossos representantes podem não ter sido os
melhores, tendo mesmo casos em que o seu objetivo foi roubar-nos e deixar-nos na miséria
mas é preciso acreditar para que, um dia, a nossa vida em Portugal voltará a ser boa.
AA legalização destas drogas iria criar um novo imposto(como o tabaco), além,
obviamente, do IVA a 23%, perfazento um total de 80 % em impostos. Em vez do dinheiro
circular no mercado paralelo, como circula já, passa também a contribuir para o Estado. Ainda
além disto, criar-se-ão novos postos de trabalho necessários para a sua produção e
comercialização. Representaria uma menor despesa para estado relacionada com um menor
esforço no combate ao trafico, produção e consumo destas. A comercialização destes
produtos obrigaria a uma licença especifica.
BAcabar com os cartões de crédito pagos pelo estado; reduzir as viagens pagas pelo
estado ao estritamente necessário (incentivar o uso das novas tecnologias como as vídeoconferências); membros do governo e deputados deviam pagar as suas refeições como todos
os outros funcionários; eliminar os carros do estado (com exceçao dos representantes
máximos do estado). Exceções poderão ser permitidas mediante justificação e autorização
prévia.
CCada país da União Europeia (EU) tem valores de IVA diferentes sobre os mesmos
produtos e serviços, o que gera desigualdades, contrárias aos princípios da fundação da EU,
no acesso aos bens e serviços pelos cidadão dos diferentes países da EU.

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. Legalização das chamadas “drogas leves”, de mlodo a que um comércio que já existe pague
os devidos impostos.

2. Responsabilizar políticos e gestores de empresas públicas por má condução da economia
portuguesa e reduzir os consumos superfluos por parte dos funcionarios do estado
eliminando cartões de crédito e viaturas de uso ilimitado.

3. Uniformizar o IVA na UE, para que todos os cidadãos europeus possam usufruir das
mesmas regras.

