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Identificação da Escola:Escola Básica Conde de Vilalva
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Face à crise profunda em que o país está mergulhado e à necessidade absoluta de contribuir
para a sua resolução, após apresentação e discussão das propostas apresentadas pelas 8 listas
concorrentes, os deputados eleitos democraticamente para a Sessão Escolar, deliberaram
apresentar à Sessão Distrital 3 propostas abrangendo outros tantos aspetos fundamentais.
Foram assim considerados como de intervenção mais premente, o "Apoio à produção
nacional assim como o estímulo ao consumo dos produtos nacionais”; “Alterações na
cobrança de impostos" e “Redução nas despesas do estado".
Procurou-se conjugar todas as medidas propostas de uma forma integrada, considerando
que todas são exequíveis.
Na medida que se refere ao apoio e consumo dos produtos nacionais, consideraram-se como
setores estruturantes e decisivos a agricultura, a pesca e a indústria, devendo-se assim dar
prioridade a estes setores.
Os apoios a atribuir contemplarão dois níveis: O apoio direto à produção através de medidas
que permitam aumentar a mesma e contribuir para a diminuição do desemprego, bem como
outras medidas que estimulem o consumo interno de produtos nacionais com a consequente
diminuição de importações e o aumento das exportações de forma a tornar positiva a
balança de pagamentos.
Na medida que se refere à cobrança de impostos, a proposta vai em dois sentidos: Redução
de impostos para as classes média e baixa, aumentando o dinheiro disponível para as famílias
de forma a incentivar o consumo e aumento dos impostos para as classes com vencimentos
mais elevados. Simultaneamente serão tomadas medidas tendo como objetivo o aumento da
eficiência na luta contra a fuga de impostos e contra a economia paralela.
Em relação às despesas do Estado é proposto um corte nos salários mais elevados, assim
como uma redução nos gastos com despesas de representação (frota automóvel, telemóveis,
computadores e contratação de assessores) e controle nos apoios a fundações e outras
instituições públicas.
Propõe-se que a intervenção seja feita ao nível da produção, das receitas do Estado e de uma
melhor distribuição das mesmas e finalmente uma redução nas despesas públicas.
Todas estas medidas têm como grande objetivo a redução drástica do desemprego na medida
em que cerca de 900 mil portugueses se encontram nessa situação o que leva a uma redução
de receitas e a um aumento das despesas sociais.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Na agricultura, aposta nos pequenos agricultores, criando subsídios à produção e redução
do preço dos combustíveis utilizados.
Nas pescas, propõe-se a luta pelo aumento das cotas de pesca junto dos organismos
competentes e apoio ao desenvolvimento da indústria relacionada com a pesca.
Na indústria propõe-se que seja concedido maior apoio à indústria nacional com capacidade
exportadora e àquela cuja produção permita redução de importações.
Em todos estes setores as empresas que criem emprego para jovens e/ou recorram aos
centros de emprego para contratações, teriam os seus empréstimos com juros mais baixos e
apoios na divulgação e distribuição dos seus produtos.
Desenvolvimento de uma campanha no ensino, para consciencializar os mais jovens das
vantagens do consumo de produtos nacionais, contribuindo para o crescimento económico
do país.

2. .No que se refere às alterações na cobrança de impostos, propõem-se medidas em dois
sentidos:
Em primeiro lugar baixar o IRS nas classes média e baixa, tendo como principal preocupação
o incentivo ao consumo e aumentar a taxa do mesmo imposto nos vencimentos mais altos.
Além disso, propõe-se um imposto extraordinário sobre as grandes fortunas. Paralelamente
desenvolver um programa de luta contra a evasão fiscal e a economia paralela.
As empresas referidas na primeira medida, teriam também uma redução na taxa de IRC para
melhorar a sua tesouraria e possibilitar o investimento e desenvolvimento das mesmas.

3. .Em relação às despesas do Estado é proposto um corte nos salários mais elevados (500 €
para vencimentos acima de 5.000 €; 1.000 € para vencimentos acima de 10.000 €), assim
como uma redução nos gastos com despesas de representação, na frota automóvel,
telemóveis, computadores e na contratação de assessores. Em paralelo, seria reduzido o
número de cargos políticos, incluindo o número de deputados.
Nas pensões de aposentação mais altas propõem-se cortes idênticos aos indicados para os
salários mais elevados.
Controle nos apoios a fundações e outras instituições públicas.
As verbas poupadas com estas medidas, deverão ser encaminhadas para apoios sociais.
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