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 E.B. 2,3 Egas Moniz - Guimarães
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Numa altura em que Portugal atravessa a maior crise financeira e económica desde a II
Guerra Mundial, com vastas camadas da população portuguesa completamente asfixiadas
devido ao aumento dos impostos, ao aumento do desemprego e do custo de vida em geral ,
constatamos que os detentores de cargos políticos, os membros do governo e os
dirigentes/gestores de fundações e de empresas públicas gozam de um conjunto alargado de
regalias/privilégios tais como:
-Possibilidade de se reformarem antecipadamente;
-Possibilidade de auferirem uma subvenção vitalícia a acumular com os vencimentos numa
empresa privada ou com a reforma;
-Vencimentos elevadíssimos de alguns gestores;
-Subsídio de residência;
-Regalias numerosas ao nível das despesas de representação (automóveis de luxo, motorista,
cartões de crédito, etc).
Estas regalias para além de criarem desigualdades sociais são entendidas pelo povo português
como exemplos de grande imoralidade e injustiça social .
Face à eminente falência financeira do país, Portugal viu-se forçado a contrair um
empréstimo junto da “Troika” ( FMI, BCE e Comissão Europeia) que impôs obrigações
nomeadamente, a diminuição das despesas do estado e a diminuição do défice, dentro de
um calendário pré-definido. O cumprimento destas imposições levou o governo a um
acréscimo da carga fiscal para, a curto prazo, aumentar as receitas do estado. Esta situação, a
par do estrangulamento geral da economia do país, conduziu ao aumento exponencial da
falência de empresas em diversas áreas da atividade económica e à fuga de capitais e de
investidores para outros países onde a carga fiscal é mais atractiva. Apesar disso, Portugal é
um país com vastos recursos ao nível da agricultura, floresta, mar, pescas, fontes renováveis
de energia, etc; os portugueses são reconhecidos pela sua capacidade de trabalho,
criatividade, inteligência, grande capacidade de adaptação e um bom relacionamento
interpessoal. Estas mais-valias têm sido insuficientemente exploradas. Se Portugal as souber
utilizar, poderá aumentar a produção nacional, reduzindo assim as importações e dessa
formar equilibrar a balança comercial e promover o crescimento económico.

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.

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

1. Diminuição das regalias dos detentores de cargos políticos, dos membros do governo dos
dirigentes/gestores de fundações e de empresas públicas e municipais.

2. Redução significativa dos impostos às empresas e aos investidores estrangeiros.

3. Promover a produção nacional nos vários setores económicos para reduzir as importações.

