Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Colégio de São Mamede
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

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

1.

Para promover o consumo de produtos nacionais o governo devia incentivar a

população a apostar na Agricultura, dando uma pequena subvenção à população que se
dedicasse à Agricultura. Depois da população se dedicar à Agricultura, o governo devia tentar
chegar a acordos com outros países e com as empresas para que as empresas exportassem
uma parte da sua produção para os países com quem tinham feito os acordos. A outra parte
da produção dessas empresas comercializava-se em Portugal para promover o consumo de
produtos nacionais, em Portugal e para o exterior. Ao promover o consumo de produtos
nacionais e apostar na exportação iam entrar cada vez menos empresas em falência, logo,
haviam mais postos de trabalho, logo, menos desemprego e o estado ia gastar menos
dinheiro nos subsídios de desemprego e ia entrar cada vez mais dinheiro nos cofres de
estado.
2.Desenvolver o Turismo em Portugal é uma medida muito importante para o nosso país,
visto que, ao desenvolver o Turismo iriam entrar cada vez menos empresas em falência
porque desenvolver-se-ia também o comércio, e ao desenvolver-se o comércio o Estado ia
ganhar mais dinheiro para os seus cofres por causa dos impostos e das portagens, visto que,
ao entrarem turistas em Portugal iriam pagar portagens. Para promover o Turismo a primeira
medida a tomar, na minha opinião, era reduzir o preço das portagens, para que ficasse mais
barato viajar para Portugal e assim entrariam cada vez mais turistas no nosso país. Depois
diminuiria também o IVA para que os turistas comprassem quando viajavam para Portugal. E
se não baixássemos o IVA além de ficar mais caro viajar para Portugal e , por isso viajarem
menos turistas , os turistas que viajassem não gastariam dinheiro por exemplo a ir
almoçar/jantar fora , a ir ao café e a comprar tantas lembranças , logo, se não baixássemos o
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IVA ia entrar menos dinheiro nos cofres de Estado, haveria cada vez mais empresas a
entrarem em falência ,logo, mais desempregados.
3.

Fiscalizar as empresas do Estado é uma medida bastante importante porque Portugal

gasta bastante dinheiro em coisas que praticamente não são utilizadas e em coisas
desnecessárias, o dinheiro que aplicamos nessas empresas de Estado que está a ser utilizado
em coisas que não são importantes deveria ser aplicado noutros setores que precisem desse
dinheiro para investir em coisas úteis ou mesmo se esses setores tiverem as coisas
necessários. Para haver maior fiscalização nas empresas de Estado deviam existir equipas a
avaliar a quantidade de dinheiro que essas empresas necessitavam e o Estado enviar-lhe-ia
apenas o dinheiro que precisavam.

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

1. Promover o consumo de produtos nacionais – promover o desenvolvimento da agricultura

2. Promover o turismo.

3. Maior fiscalização das empresas do estado.

