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 Secundária Marques de Castilho
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em consideração que, quando estamos informados, mais facilmente enfrentamos os
problemas, porque conhecemos as suas causas, acreditamos que é importante apostar em
campanhas de informação que permitam aos protugueses melhor lidar com a crise; por outro
lado, porque poupar não é suficiente para enfrentar a crise, será necessário investir na
produção nacional: gerando riqueza, poder-se-á sair da crise.

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

1. Fazer campanhas institucionais de informação, através dos meios de comunicação e da
internet, para informar os cidadãos das causas da crise e de como a combater, como a
elaboração do orçamento familiar, por exemplo.

2. Baixar os impostos, sobretudo dos produtos necessários à produção, como os combustíveis
(electricidade, gás, gasóleo e gasolina) para baixar os custos de produção, tornando os nossos
produtos mais competitivos.

3. Baixar o valor do IVA dos produtos nacionais (código 560) para promover o consumo
interno: se os nossos produtos tiverem um preço mais baixo, compraremos produtos
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nacionais, em vez de produtos estrangeiros, gerando maior riqueza, que ficará em Portugal.

