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 E.B. 2,3 de Aradas
Círculo: Aveiro
Sessão:Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

Com a medida “Renegociar a dívida e aumentar o tempo de pagamento para diminuir os
encargos e assim evitar o aumento de impostos” pretende-se aumentar o tempo de
pagamento da dívida e, deste modo, diminuir o esforço anual na liquidação das tranches
obrigatórias, criando uma folga no orçamento que permitirá a diminuição da carga fiscal, que,
por sua vez, contribuirá para o aumento do rendimento disponível das famílias e das
empresas. Isto terá um efeito positivo na economia portuguesa pois fará com que as famílias
tenham maior poder de compra e assim fomentem o consumo interno, evitando a falência de
algumas empresas. A nível das mesmas, os ganhos obtidos com a diminuição dos impostos
poderão ser canalizados para um aumento do investimento, gerando assim mais postos de
trabalho.
A segunda medida proposta é “A implementação da educação financeira nas escolas, a fim de
desenvolver a literacia financeira”. Pretende-se promover nos jovens competências no âmbito
da gestão e reorganização do orçamento familiar através do debate de questões relacionadas
com o consumo, a poupança e o investimento, bem como a contração de empréstimos. Desta
forma, julgamos ser importante a aposta na formação dos jovens para que futuramente as
famílias administrem com maior eficácia os seus recursos financeiros.
A terceira e última medida da escola é “Incentivar o consumo de produtos portugueses,
diminuindo o custo dos mesmos”. Face a esta situação de crise consideramos que seria
urgente motivar a sociedade portuguesa para o consumo de produtos nacionais, reduzindo a
dependência que o País tem para com o estrangeiro. O Estado teria, aqui, um papel
fundamental na aplicação de medidas que visassem uma redução nos custos de produção e
nos impostos associados. Consumir produtos nacionais será uma forma prática e ao alcance
de todos nós para melhorarmos a economia nacional. Optando pelo que se produz no nosso
país, acreditamos estar a estimular os nossos produtores e criadores a desenvolverem a sua
produção e, também, a gerar mais postos de trabalho. Julgamos que a solução da crise terá
de passar, inevitavelmente, pelo aumento do PIB. Acreditamos que podemos, desta forma,
contribuir para o crescimento económico e cultural e, assim, ajudar a recolocar o nosso país
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na rota do desenvolvimento humano e do orgulho lusitano.

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

1. Renegociar a dívida e aumentar o tempo de pagamento para diminuir os encargos e assim
evitar o aumento de impostos.

2. A implementação da educação financeira nas escolas, a fim de desenvolver a literacia
financeira.

3. Incentivar o consumo de produtos portugueses, diminuindo o custo dos mesmos.

