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:Básica 2/3 da Freixianda
Círculo: Santarém
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Primeira medida: devido ao aumento do IVA, os preços aumentam, as pessoas deixam de
poder comprar por não terem dinheiro suficiente, as vendas diminuem logo a produção é
menor e as fábricas vão à falência, ficando as pessoas sem emprego. Depois, o valor que o
governo ganha com o aumento do imposto é gasto a pagar o subsídio de desemprego, o que
só prejudica a economia do país. A receita que o estado precisa de fazer com este imposto
pode ser feito com bnase nos produtos de luxo e nos que são prejudiciais à saúde.
Segunda medida: o controlo da aplicação dos benefícios dos alunos subsidiados pode evitar
abusos e desperdícios, permitindo ao estado ter mais verba para realizar um amior apoio
financeiro aos alunos universitários, nomeadamente no que se refere à redução do preço das
propinas para todos os alunos com maiores dificuldades económicas.
Terceira medida: Os juros deviam diminuir para que as famílias portuguesas tivessem mais
possibilidade de pagar as prestações da sua habitação, e organizar o seu rendimento mensal
sabendo que os juros nunca ultrapassariam um certo valor.

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

1. Diminuir o imposto sobre o valor acrescentado nos bens essenciais e compensar
aumentando-o nos produtos de luxo, nomeadamente nos que são prejudiciais à saúde, como
o álcol e o tabaco.

2. Exercer um maior controlo sobre a aplicação dos benefícios dos alunos subsidiados e
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alargar a ação social a um maior número de alunos do ensino superior, nomeadamente ao
nível das propinas, abrangendo todos os que dela necessitam.

3. Limitar os juros sobre o emprétimo de uma primeira habitação a um máximo de 2% ao ano.

