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 Básica D. Carlos I - Sintra
Círculo: Lisboa
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Como é do conhecimento geral, Portugal está a atravessar uma grave crise económica e
financeira. Os jovens, como cidadãos conscientes e ativos, devem colaborar no sentido de
ajudar a ultrapassar esta situação, portanto, e como forma de responder às dificuldades que o
nosso país atravessa, consideramos fundamental a promoção do crescimento económico, o
aumento das receitas fiscais e a redução das despesas públicas. Nesse sentido, apresentamos
as seguintes medidas:

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

1. Rentabilizar os recursos naturais que Portugal possui, de uma forma sustentável, e assim
aumentar a produção e o empreendedorismo nos setores da agricultura, pescas, indústria, e
energias renováveis, e incrementar a exportação como forma de aumentar a riqueza e não
depender tanto das importações (promovendo o consumo de produtos nacionais). Em
concreto, no domínio da agricultura, com incentivos à fixação jovem no meio rural, com a
atribuição de terras e explorações agrícolas e a criação de plataformas de comercialização dos
produtos nacionais.

2. Criminalizar, com penas de prisão efetivas, todos os que promovam e/ou pratiquem a
fraude e a evasão fiscal, como forma de fazer crescer as receitas fiscais, ao aumentar o
número de contribuintes cumpridores, e distribuindo de forma mais justa os impostos a
pagar.
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3. O Estado deve comprar os contratos das antigas SCUT’s, para fazer face aos encargos
assumidos com estes projetos.

