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 Secundária de São João da Talha
Círculo: Lisboa
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Diminuir o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) nos produtos de primeira necessidade,
como por exemplo: pão, leite, ovos, massa, arroz, atum, açúcar etc., permitiria diminuir um
pouco as dificuldades que muitas famílias estão a sentir por terem pouco dinheiro disponível.
Ao aumentar o poder de compra dos portugueses e consequentemente ao aumentar o
consumo de produtos básicos, revitalizava-se a economia e o emprego. Para diminuir o IVA e
manter equilibrado o que está proposto pelo estado no memorando da Troika, propomos que
a redução fosse a nível dos bens de primeira necessidade e ao mesmo tempo aumentava-se
nos bens prejudiciais à saúde como: tabaco, álcool, etc., e nalguns bens prejudiciais ao
ambiente como plástico, pilhas, material eletrónico. O aumento nestes produtos também
“educava” a população evitando ser tão consumista. Diminuição do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) nos produtos de primeira necessidade e compensar a receita aumentando
o IVA dos produtos de luxo ou prejudiciais à saúde e ao ambiente.
Criar um programa de revitalização de empresas em dificuldades através da criação de
medidas excecionais de financiamento que permitissem integrar jovens qualificados de modo
a evitar a emigração e aproveitar o seu potencial e qualificação para ajudar no
desenvolvimento do país.
A criação de um programa de revitalização de empresas em dificuldades consistiria em
prestar ajuda a essas empresas através de apoios financeiros, jurídicos, estratégicos ou
marketing, entre outros, permitindo que as empresas se mantenham em atividade e
reduzindo o desemprego. O dinheiro que usaríamos para pagar o subsídio de desemprego
seria usado para este programa e contribuiria para o desenvolvimento e a sustentabilidade
empresarial.
Criar um programa de apoio ao desenvolvimento do comércio interno de produtos nacionais
através do apoio direto aos produtores e consumidores criando medidas que os tornem
competitivos através da criação de normas menos rígidas para o consumo interno, diminuição
do IVA nesses produtos cuja receita seria aplicada num fundo específico de dinamização da
economia nacional.
A proposta de apoio ao desenvolvimento do comércio interno consiste na negociação dos
acordos com a União Europeia num período de tempo curto (de 5 a 10 anos), em que devia
ser permitido a Portugal o comércio de produtos nacionais com normas semelhantes às
atualmente em vigor na união europeia mas menos exigentes e mais acessíveis para os
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produtos nacionais que fossem comercializados apenas no mercado interno. Ou seja,
interiormente podiam-se comercializar produtos agrícolas e outros cujo calibre ou padrão de
qualidade não fosse exatamente o mesmo que o praticado na União Europeia. Estes seriam
mais baratos e ao serem escoados no mercado interno permitiriam dinamizar a economia
nacional e diminuir a balança das importações de produtos cuja a proveniência fosse da
própria união europeia ou fora da União europeia. Isto permitiria ultrapassar mos a crise e
apos este tempo tomaríamos as regras gerais da União europeia. Reforçamos que se trataria
de uma medida transitória apenas para que Portugal pudesse se recuperar do ponto de vista
financeiro e social.

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

1. Diminuir o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos produtos de primeira necessidade
e compensar a receita aumentando o IVA dos produtos de luxo ou prejudiciais à saúde e ao
ambiente.

2. Criar um programa de revitalização de empresas em dificuldades através da criação de
medidas excecionais de financiamento que permitissem integrar jovens qualificados de modo
a evitar a emigração e aproveitar o seu potencial e qualificação para ajudar no
desenvolvimento do país.

3. Criar um programa de apoio ao desenvolvimento do comércio interno de produtos
nacionais através do apoio direto aos produtores e consumidores criando medidas que os
tornem competitivos através da criação de normas menos rígidas para o consumo interno,
diminuição do IVA nesses produtos cuja receita seria aplicada num fundo específico de
dinamização da economia nacional.

