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: Escola Secundária/3 Amato Lusitano
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

A crise económica que o país enfrenta exige, da parte de todos, um esforço no sentido de
reduzir despesas não essenciais e aumentar a eficiência com que o dinheiro dos contribuintes
é gasto pelo Estado. No sentido de aumentar a riqueza produzida há que centrar o esforço do
investimento público nas empresas exportadoras mais dinâmicas e agressivas no mercado
global.

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

1. Reduzir o numero de Deputados da Assembleia da República para 180 pois o exemplo de

contenção deve do Estado e dos Representantes do Povo. O trabalho desenvolvido na
Assembleia da República não será prejudicado pois, tal como nos diversos serviços públicos, é
sempre possível "fazer mais com menos".

2. Reduzir o IRC das empresas que exportam mais de metade da sua produção para um
máximo de 12,5%. Tal medida, canalizaria investimento estrangeiro para o nosso país, o qual
se tornaria um dos países mas convidativos do mundo ao nível da fiscalidade relativa aos
lucros das empresas.
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