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 Sande
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que:
a) hoje em dia, os produtos nacionais, de qualidade superior, têm preços muito elevados, em
muitos dos casos, provenientes de impostos fiscais superiores aos restantes países da União
Europeia. Tal facto, constituí um forte entrave ao escoamento dos nossos produtos no
mercado nacional.
b) a taxa de desemprego é muito elevada e a tendência é para que continue a aumentar ,
fruto do encerramento de um grande número de PMEs, falta de financiamentos aos setores
primário e secundários , agravamento da carga fiscal;
c) os salários muito reduzidos face ao elevado custo de vida resultando de um maior fosso
entre ricos e pobres; o resultado de um vida de trabalho nem sempre corresponde ao
auferido no período da reforma;

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

1. diminuir os impostos (IVA, IRS e IRC) dos produtos nacionais promovendo-os, de forma a
desenvolver os nossos mercados e expandir os nossos produtos;

2. investir mais na agricultura nacional, criando postos de trabalho agrícola, promovendo uma
agricultura biológica criando postos de trabalho e ocupar os campos agrícolas abandonados,
recorrendo-se, sempre que necessário, à população que se encontra desempregada e/ou a
benefeciar de rendimento social de inserção;
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3. diminuir o IVA sobre o preço dos combustíveis promovendo também o recurso às energias
renováveis com regalias fiscais;

