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: Agrupamento de Escolas de Serafim Leite
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Os impostos, atribuídos aos produtos espalhados pelo mercado português, não são, na nossa
perspetiva, bem equilibrados. Deste modo, partindo-se de um legítimo estudo de mercado,
apostar-se-ia numa redistribuição dos impostos, nos diferentes setores e nos diversos artigos.
Consideramos, ainda, que é chegada a hora de exportar muito e de não importar nada! Só
assim será possível a sustentabilidade do país e assegurar os postos de trabalhos,
fundamentais para o desenvolvimento nacional.
Neste momento, assistimos a um total descalabro, no que diz respeito à atribuição de
reformas, em Portugal. Os mais necessitados são os que menos recebem e aqueles que
menos necessitam recebem reformas abismais e, infelizmente, muitas vezes, de forma
injusta, porque, por exemplo, continuam a trabalhar num outro serviço. Apesar de todas as
medidas implementadas pelo atual governo, é pertinente uma maior fiscalização, tendo em
conta as necessidades de cada um, sendo, na nossa opinião, urgente que se estabeleçam
limites, sobretudo no que respeita aos escalões mais elevados.
A produção nacional só poderá beneficiar com esta medida, pois não se consegue competir
com os preços dos produtos oriundos de mercados asiáticos que invadem o nosso país,
apesar da qualidade do nosso produto. Os salários da mão de obra (muitas vezes não
especializada) e a matéria prima, a ser transformada, são a custos mais reduzidos e, tratandose de um país que não pertence à zona euro, não será justo para os produtores nacionais. A
entrada destes produtos, no nosso mercado, deveria ser impedida ou atribuída uma
sobretaxa, para que os produtores nacionais possam competir de uma forma mais justa. Com
a existência de uma sobretaxa a produção nacional seria protegida e impulsionaria a procura
dos produtos nacionais.

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. Equilibrar os impostos relativos aos produtos do mercado: mais elevados para os que dizem
respeito aos artigos de luxo e estrangeiros e mais acessíveis para os bens essenciais,
sobretudo os de origem nacional.

2. Estabelecer limites (mínimo e máximo) no que respeita à atribuição de reformas.

3. Impedir a entrada de produtos oriundos do mercado asiático ou, pelo menos, sobretaxá-los
para que os produtos nacionais possam competir com estes e, por outro lado, aplicar uma
sobretaxa aos hipermercados que comprem produtos que não são nacionais, de modo a
favorecer os produtos portugueses.

