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 Sec. Dr. Ângelo Augusto da Silva
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As receitas do Estado dependem dos impostos. Se o Estado aumentar despesas, seja pagando
mais aos seus servidores (funcionários), seja disponibilizando mais serviços públicos ou mais
apoios aos cidadãos e empresas, vai ter de aumentar impostos ou retirar dum sector para
atribuir a outro. Mas como consequência da crise o estado, tem de obrigatoriamente cortar
seja em salários, pessoal e aumentar os impostos.
É com todo o respeito á população portuguesa que as nossas medidas visam a ultrapassar a
crise de forma a que os cidadãos portugueses não saiam tão prejudicados com os erros e
maus investimentos anteriormente feitos.
Conseguimos faze-lo apostando na população portuguesa sobretudo nos jovens com mentes
empreendedoras para que estes contribuam para este dito desenvolvimento económico e
social isto em algumas situações porque para alcançar e recuperar o que Portugal já foi são
necessários esforços pela parte de todos, respeitando sempre a constituição e o principio da
igualdade.

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

1. Propomos a promoção do aumento da taxa de natalidade aplicando assim medidas que
incentivem para essa prática.
Pretendemos a criação de um subsídio mensal (durante 1 ano) de 100 euros para famílias que
tenham 2 filhos.
Esta medida iria incentivar a população portuguesa para que tivessem 2 filhos cumprindo
assim a taxa de fecundidade (2,1 filhos por mulher)
Apesar desta medida representar um elevado encargo por parte do estado para com quem
cumpra os requisitos para receber o subsídio, é necessário investir nos jovens visto que o
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futura está nas mãos deles, e também porque a taxa de natalidade é demasiado baixa o que
nos diz que Portugal tem uma população demasiado envelhecida

2. Propomos a diminuição do nº de deputados na Assembleia da República
Actualmente existem 230 deputados na AR.
Pretendemos diminuir o nº de deputados devido a estes representarem um encargo
demasiado elevado e desnecessário em alguns casos
Pretendemos reduzir o nº de deputados de 230 para 180, o que representa uma diminuição
de 50 deputados.
Com a aplicação desta medida o estado estaria a poupar um valor de
2 070 324€
anuais, que poderiam ser aplicados noutro sectores/áreas.

3. Temos o objectivo de incentivar o espirito de iniciativa empreendedora e criativa dos
jovens
É necessário formar e estar de forma activa a apostar nos jovens, porque o futuro está na
população jovem.
Podemos incentivar a esta prática aumentando e facilitando os empréstimos para jovens que
desejem arriscar num investimento empresarial.
É necessário incentivar a ser empreendedor e criativo, incentivar o espírito de iniciativa dos
jovens para fazer deles “criadores de emprego”, em vez de dependerem de outrem para ter
emprego.
É necessário desde cedo transmitir aos jovens como criar e gerir uma empresa, através de
uma combinação de ensinamentos teóricos e práticos. É o caminho para incentivar os jovens
a serem empreendedores, reduzir a emigração e de certa forma fomentar o crescimento
económico do nosso país.

