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 de S. Rosendo - Santo Tirso
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Todos os anos o Estado despende de uma elevada quantia do orçamento gasto com a
educação na compra de manuais escolares a atribuir aos alunos subsidiados. Estes têm um
curto período de utilização e são muitas vezes inutilizados. Com a criação de bolsas de
manuais escolares nas escolas, pretendemos que os manuais sejam devolvidos àquelas, de
forma a que possam ser reutilizados por outros alunos reduzindo assim as despesas do Estado
na Educação.
Com a segunda medida pretendemos que uma família tradicional portuguesa aumente o seu
poder de compra face ao período de austeridade que o país se encontra a atravessar. Vendo
os seus rendimentos diminuídos, é fundamental que os produtos de primeira necessidade
tenham um preço mais acessível. Desta forma, as pessoas terão possibilidades de os comprar,
valorizando uma alimentação mais saudável e que contribua para a prevenção de doenças
cardiovasculares (a principal causa de morte no nosso país), reduzindo consequentemente os
gastos do serviço nacional de saúde. Esta medida tem também como objetivo aumentar a
criação de lojas com produtos mais baratos, sendo vantajoso para quem vende (pois
rentabiliza um produto de que já não necessita) e para quem compra (pois tem acesso a esse
produto a um preço mais acessível).
A atribuição dos subsídios nem sempre é a mais justa uma vez existem famílias que usufruem
do subsídio apesar de exibirem sinais exteriores de riqueza; o Estado tem a obrigação de
refletir num modo de identificar os infratores e a sociedade em geral tem a obrigação moral
de os denunciar.

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. Em cada escola deve ser criada uma bolsa de manuais escolares que permita o empréstimo
dos mesmos a todos os alunos pelo período necessário.

2. Baixar o IVA para produtos de primeira necessidade dos 6% para 4% e aumentar para 25%
produtos considerados luxuosos, bem como baixar os impostos das lojas que vendem
produtos em 2ª mão.

3. O Governo deve legislar de forma a que a atribuição dos subsídios seja mais justa.

