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 Pedro Jacques de Magalhães
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar do Básico

Projeto de Recomendação:

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

Como é do conhecimento geral está, neste momento, a ser aplicado, em Portugal, um
programa de resgate financeiro, na sequência da grave crise da dívida soberana que levou à
necessidade urgente do pedido de ajuda por parte do governo, de forma a evitar a
bancarrota.
Considera-se ser de grande importância a participação e o envolvimento de toda a sociedade
portuguesa na proposta de medidas que progressivamente equilibrem as contas do Estado e
reduzam a dívida pública, mas que, ao mesmo tempo, não deixem de ter em conta o
equilíbrio e a justiça social, a proteção aos mais desfavorecidos e a garantia da manutenção
da igualdade de oportunidades aos mais jovens, uma vez que se torna complicado manter a
paz social se se adotarem medidas que diminuam a qualidade de vida das famílias, sem que
estas percebam os motivos e as sintam como necessárias em prol de uma sociedade e de um
país com um desenvolvimento económico sustentável.
As propostas apresentadas têm em conta que é importante reduzir as despesas do Estado
com medidas de contenção orçamental, mas que é igualmente importante o incentivo ao
desenvolvimento económico com medidas concretas que levem ao aumento do Produto
Interno Bruto, uma vez que se a economia crescer até a uma taxa superior àquela que se paga
pelo empréstimo, o país não terá dificuldades em pagar a sua dívida, bem como de ganhar
credibilidade a nível internacional, para se conseguir voltar aos mercados.
Deste modo, é preciso dar incentivos à produção agrícola e às pescas e é também necessário
incentivar a produção e o consumo de produtos nacionais, nomeadamente nas instituições
públicas para que sirvam de exemplo às famílias. Estas medidas visam a dinamização do
comércio interno e das exportações, tendo também em conta a necessidade de manter o
equilíbrio da balança comercial.
Por fim, é ainda necessário atrair empresas estrangeiras para se sediarem em Portugal, na
medida em que a sua presença contribui em larga escala para a redução da taxa de
desemprego e essas empresas só se estabelecerão no nosso país se houver como incentivo a
redução da carga fiscal.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. - Incentivar a aquisição de produtos nacionais e a sua venda, nomeadamente nos bares e
cantinas;

2. - Atribuir um subsídio a todas as pessoas que se dedicam à agricultura ou pesca a tempo
inteiro;

3. - Reduzir a carga fiscal às empresas que investem em Portugal;

