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 e Secundária Professor Reynaldo dos Santos, Vila Franca
de Xira - Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins
Círculo: Lisboa
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as
medidas propostas)
O momento de crise que Portugal atravessa, reduz o poder de compra da maioria dos
cidadãos, prejudicando a economia do país, pois não há circulação de dinheiro.
O equilíbrio de impostos dos trabalhadores, reduzindo o IVA nos produtos básicos e essenciais
e no IRS, permitindo maior poder de compra e menor nível de desemprego. O valor do IVA
deveria ser alto nos produtos de luxo
Maior financiamento das P M E permitirá a redução do desemprego e o crescimento do pais.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)
1. A idade permitida para ter acesso a Reforma ser a mesma para todos os cidadãos,
garantindo assim a igualdade de direitos.

2. Maior financiamento a Pequenas e Medias Empresas, de forma a desenvolver postos de
trabalho, crescimento da economia e aumento das exportações.

3. Aumento dos Impostos a Banca assim como compra e venda de Ações e não aos salários dos
trabalhadores, permitindo o desenvolvimento da economia.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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