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: Colégio Nossa Senhora de Fátima - Leiria
Círculo: Leiria
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A atualidade nacional encontra-se em crise!
Cada dia que passa, os portugueses sentem e ressentem as duras medidas da austeridade
tomadas pelo Governo a fim de diminuir o défice da balança pública. Esta realidade tem vindo
a assumir, dia para dia, contornos cada vez mais negros, provocando um desgaste emocional
naqueles que sofrem com o desemprego, as dívidas por pagar, a falta do poder de compra,
nomeadamente na redução dos bens alimentares que exige às famílias grandes sacrificios, por
vezes incontroláveis, levando à desagregação e degradação do conforto e sobrevivência
familiares, atingindo índices de fome e miséria catastróficos.
A sociedade pauperiza-se e é preciso agir já!!
É fundamental optar por soluções capazes de fazer recuar este cenário instável e decadente. É
preciso criar condições e oportunidades para produzir riqueza sem esbanjar os poucos
recursos de que dispomos. É urgente criar condições de trabalho que mobilizem os cidadãos
para a produção nacional e não para a constante compra externa.
Em primeiro lugar, é necessário incentivar as empresas portuguesas a produzir aquilo que é
verdadeiramente nosso . O Estado deverá criar um fundo de incentivo para estimular a
produção nacional, tornando os produtos nacionais mais competitivos e diminuindo desta
forma o IRC.
A par disto, o povo deverá fazer-se ouvir! Seria sensato, "democraticamente correto" e
consciente que na Assembleia da República estivessem presentes cidadãos, neutros em
matéria partidária, nomeados por distrito, a fazerem parte integrante, pontualmente, na
Assembleia da República. Estes teriam um papel determinante na representação dos cidadãos
mas também um elo regulador dos direitos dos cidadãos. Esta solução permitia um diálogo
mais aberto e justo entre os que governam e os que são governados.
Por fim, seria interessante aproveitar a mão-de-obra não ativa (desempregados) e as
empresas centradas na agricultura a ocuparem terrenos baldios e abandonados, incentivando
a produção agrícola e rentabilizando espaço até então incultos e sem visibilidade produtiva e
económica.
Em suma, a resolução deste enorme problema social encontra-se nas mãos de todos nós mas
os meios de o combater passam pelo incentivo e estimulo da produção nacional, cabendo
esta tarefa ao Governo; e a todos os portugueses que deverão colaborar e trabalhar para
aumentar os indíces de produção e tirar proveito daquilo que melhor temos.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de um fundo de incentivo às empresas com os capitais provenientes do estrangeiro
a fim de diminuir a taxa de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), tornando
os produtos nacionais mais competitivos e incentivando a economia portuguesa, apostando
nos produtos nacionais.

2. Nomeação de 21 "provedores da sociedade civil" (um por cada distrito) presentes na
Assembleia da República com a responsabilidade de representar a população portuguesa e
regular os direitos dos cidadãos.

3. Utilização de terrenos baldios, mediante pagamento de uma taxa/imposto simbólico com o
intuito de incentivar e aumentar a produção agrícola e o aproveitamento de espaço útil para
o cultivo.

