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 Académico
Círculo: Lisboa
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para a nossa primeira medida, julgamos ser imperativo atrair investimento privado e
estrangeiro para a criação de novas indústrias; tentativa de modernizar o setor primário e
secundário com incentivos da União Europeia (subsídios agrícolas/industriais) e redução de
impostos para as empresas quer nacionais,quer estrangeiras, (de forma a atrair
capital/investimento estrangeiro).
Procurar-se-á o aumento da produção nacional e o aumento da competitividade de Portugal
nos mercados internacionais, procurando rever a Reforma Política da PAC com a U.E, de
modo a que a produção agrícola,e inclusive o setor da pesca, sejam geridos de forma
equitativa para todos todos os países membros da U.E.
O objetivo passa por procurar equilibrar a balança comercial, aumentando o número de
exportações e diminuindo o número de importações, reduzindo assim o défice e, até mesmo,
alcançar saldo positivo.
Seguindo para a segunda medida, será fulcral procurar dar incentivos ao setor hoteleiro e
Restauração , proporcionando benefícios fiscais (redução do IVA para uma taxa de 19% ), de
forma a tornar sustentável as infraestruturas destes setores (com a condição do setor
turístico reduzir ligeiramente os seus preços, com promoções/campanhas de época, atraindo
assim, consequentemente, mais clientes). Seria favorável que fossem feitos acordos de
promoção e fomento do setor turístico português a nível internacional, através de canais
televisivos , publicação de livros da especialidade e, também através de outdoors (cartazes
publicitários nas ruas) e promoção de "pacotes"/PACKS de viagens com destino ao nosso país.
Para a terceira medida, numa tentativa de reduzir as despesas do Estado, optámos por
medidas que visem o corte e redução de algumas despesas. Sendo assim, para garantir que
nenhum reformado receba de forma indiscriminada, acumulação de rendimentos em
simultâneo, ou seja, reforma e salário, (pelo facto de se encontrar reformado de uma
atividade e estar a complementar o seu rendimento com outra atividade, ou seja, ainda estar
no ativo noutro ramo), julgamos ser necessário que haja um tabela que fixe a possibilidade de
acumular os dois rendimentos, até reformas que rondem (+- )os 1500 euros mensais. Os
valores que ultrapassem o tabelado serão taxados por índices que irão variar consoante os
escalões, ou seja, consoante o rendimento de cada pensionista ou do cônjuge (no caso de
serem casados), ou, ainda noutros casos, os pensionistas poderão optar por um dos
rendimentos, que lhe seja mais seja favorável. Concomitante a esta medida ,estaria o
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alargamento da idade da reforma para os 67 anos de idade, de forma a atrasar a idade da
reforma, diminuindo assim as despesas da Segurança Social; ao alargar a idade da reforma
poupar-se-ia dois anos de reforma por cada futuro pensionista,(excetuando casos de
incapacidade física e/ou mental, que seriam previamente avaliados ), o que representaria
redução da despesa do Estado e aumento de receita a curto prazo.

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

1. Atrair investimento privado e estrangeiro para a criação de novas indústrias; tentativa de
modernizar o setor primário e secundário com incentivos da União Europeia (subsídios
agrícolas/industriais) e redução de impostos para as empresas quer nacionais,quer
estrangeiras; propor neste sentido, uma revisão da PAC à U.E, de forma a favorecer Portugal
no mercado europeu.

2. Procurar dar incentivos ao setor hoteleiro e Restauração , proporcionando benefícios fiscais
(redução do IVA para uma taxa de 19%), de forma a tornar sustentável as infraestruturas
destes setores (com a condição do setor turístico reduzir os seus preços, criando
promoções/camapanhas de época, atraindo assim, mais clientes).Promoção de acordos
vários que visem fomentar o setor turístico português.

3. Reduzir as despesas do Estado, garantindo que nenhum reformado receba de forma
indiscriminada, acumulação de rendimentos em simultâneo, ou seja, reforma e
salário.Criação de uma tabela que fixe e regule a possibilidade de acumular os dois
rendimentos, até reformas que rondem (+- )os 1500 euros mensais. Os valores que
ultrapassem o tabelado serão taxados por índices que irão variar consoante os escalões, ou,
noutros casos, os pensionistas terão de optar por um dos rendimentos.Concomitante a esta
medida ,estará o alargamento da idade da reforma para os 67 anos de idade (excetuando
casos de incapacidade física e/ou mental).

