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 de Pevidém
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

1.Considerando a necessidade da criação de postos de trabalho, a redução das importações e
crescimento das exportações;
2. Considerando que a redução da despesa permite uma diminuição das políticas de
austeridade adotadas pelo Governo e a possibilidade de reaver milhões de euros dos
contratos das empresas público-privados;
3.Considerando o empobrecimento dos grupos mais desfavorecidos e da classe média, no
pressuposto de que os impostos devem ser proporcionais aos rendimentos auferidos;
Propomos:

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

1. Incentivar o investimento em projetos de desenvolvimento do setor primário e secundário
concedendo benefícios fiscais pela criação de postos de trabalho e legislação protetora dos
produtores.

2. Estabelecimento de um prazo para o Governo apresentar medidas para a redução das
despesas ( ministérios, secretarias de Estado, direções gerais, câmaras municipais, governos
regionais, institutos públicos, fundações e especial atenção aos ordenados e regalias dos
gestores) e revisão das parcerias/contratos das empresas público-privadas acabando com as
que lesam o estado, responsabilizando judicialmente e financeiramente quem as realizou.

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.

3. Criar mais escalões de IRS com agravamento dos impostos nos escalões mais altos.

