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Identificação da Escola: Escola Básica de Fragoso
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A atual situação do país é de uma enorme e profunda crise, que se reflete nos mais variados
domínios: económico, social, político e, até, moral. Como jovens cidadãos portugueses
entendemos que a emigração deve ser considerada como uma opção e não como uma
obrigação, pelo que se torna imperioso sair desta situação de crise. Para que tal seja possível,
propomos três medidas que pretendem alcançar, basicamente, dois objetivos: promover o
crescimento económico e a criação de emprego; apefeiçoar e diminuir os custos de
funcionamento do estado.

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

1. Promover a marca "Made in Portugal" e alicerçar a sua divulgação em estratégias de
endomarketing e de diplomacia económica.
Pretende-se, com esta medida, aumentar e dar a conhecer, tanto no país como no
estrangeiro, os produtos feitos em Portugal . Para que tal aconteça, propomos que o estado
desenvolva ações concertadas junto das empresas para que estas invistam na qualidade dos
produtos e, simultaneamente, desenvolva estratégias bem estruturadas e direcionadas de
divulgação desses mesmos produtos. Neste ponto, desempenha um papel importante a
diplomacia económica e a existência de incentivos à participação dos empresários em feiras e
certames internacioanais.
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2. Aumentar a capacidade de combate à fraude e evasão fiscais.
Sabemos que o nível de fiscalidade existente em Portugal é dos mais elevados da Europa. No
entanto, este dado só é verdadeiro para quem paga impostos. De facto, as estatísticas oficiais
revelam que a percentagem de atividades na economia paralela ou informal continua muito
elevada. Existem, portanto, muitas atividades não tributadas que, ao entrarem na economia
oficial, permitirão alcançar dois objetivos fundamentais: reduzir a carga fiscal geral e
aumentar a receita cobrada.
O dinheiro obtido por esta via será fundamental para se proceder ao relançamento da
economia, reduzir o déficit do estado, promover a criação de emprego e, desta forma,
proporcionar um conjunto mais alargado de saídas para a crise.
Para que o combate à fraude e à evasão sejam eficazes entendemos que é necessário
melhorar os procedimentos de aplicação da jutiça, aumentar o número de inspetores
tributários e adaptar o regime de coimas.

3. Aumentar o controlo da despesa pública.
É um dado consensual que o Estado precisa de reduzir a despesa pública. Porém, e até ao
momento, só se sente a redução nos serviços prestados à população. Pensamos que este não
é o caminho adequado.
Neste sentido, propomos um efetivo programa de corte nas despesas não direcionadas para a
prestação de cuidados às populações. Estamos certos que é possível cortar em custos
energéticos, no número de cargos de nomeação política, no número de diretores de serviços
não diretamente ligados à população, nas regalias de muitos detentores de cargos políticos e
no número de assesores, conselheiros e especialistas governamentais.

