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Identificação da Escola: Escola Básica Prado
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

Num contexto de profunda crise, como a que Portugal está a viver, em que se viu forçado a
solicitar a intervenção externa da tróica para poder ter acesso a um avultado financiamento
em que nos são exigidas, drásticas medidas de contenção dos gastos públicos e de
austeridade severa, o exemplo tem que vir de cima, como se costuma dizer em linguagem
popular.
Ora, é, no mínimo, imoral que, neste pequeno país à beira mar plantado, com salário mínimo
nos 485€ e a maioria das reformas, pouco acima dos 200€, existam gestores de empresas
públicas com salários milionários e, como se tal não bastasse, ainda recebam prémios
principescos e tenham outras mordomias, pagas com o dinheiro dos contribuintes.
Embora Portugal enquanto membro de pleno direito da União Europeia, não possa colocar
obstáculos à livre circulação de mercadorias, tal, não invalida, que adopte medidas de
protecção nacional relativamente a países terceiros.
De facto, a invasão de produtos asiáticos de baixo preço e de qualidade duvidosa, só possível
nesses países em que os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores não são
minimamente respeitados, representa uma concorrência desleal com a qual o nosso país não
pode continuar a pactuar.
Exige-se por isso, a criação de leis proteccionistas, que ajudem a diminuir as importações e
incentivem a produção nacional e as exportações, para pôr fim à dependência da nossa
economia em relação ao exterior.
Entre essas medidas, importa destacar isenções e/ou reduções fiscais, para os setores
estratégicos da economia nacional e para os empreendedores que pretendam concretizar
novas ideias de negócio.
Só desta forma, o nosso país conseguirá produzir riqueza e criar postos de trabalho,
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aproveitando assim jovens altamente qualificados que todos os anos se formam em Portugal.
Portugal é um dos países com uma história mais rica e com profundas raízes culturais. Temos
património construído, temos tradições e temos um povo hospitaleiro, que sabe receber , por
isso, não podemos desperdiçar estas mais-valias.
Além disso, temos mais de 900 Km de Costa Atlântica, com praias maravilhosas e um clima
invejável, assim como, paisagens bucólicas e de montanhas paradisíacas.
Assim, não podemos desperdiçar estas grandes potencialidades humanas e naturais e temos
o dever de as colocar ao serviço, de um turismo de qualidade, que se converta numa grande
receita para a nossa economia.
Como veem, Portugal não é um caso perdido, muito pelo contrário.
Temos nos nossos jovens a geração mais qualificada de sempre, só precisam de acreditar
neles, porque eles são o nosso futuro!

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

1. Abolir os prémios dos Gestores Públicos, as ajudas de custo e o direito a cartões de crédito

e ainda reduzir o plafond dos telemóveis propriedade do estado,o que permitirá baixar
alguns impostos.

2. Investir na agricultura, criando incentivos, apostando na inovação e no empreendedorismo,
a par de benefícios fiscais, de maneira a promover os produtos nacionais e aumentar os níveis
de exportação.

3. Promover o turismo,valorizando e rentabilizando o patimónio histórico e natural, através
de ações de markting para o exterior, de maneira a que se redescubra um país atrativo e
seguro, recuperando este setor como grande fonte de receita nacional.
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