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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As famílias já não conseguem pagar os seus créditos, entre eles o crédito à habitação, e as
empresas estão a mudar as suas sedes para outros países que oferecem mais benefícios
fiscais. Estas medidas que defendemos, servem para facilitar o pagamento das dívidas e
dificultar saída de divisas para o estrangeiro para os regimes de offshore, impedindo que as
empresas com origem portuguesa procurem “abrigo” nos paraísos fiscais. Precisamos
também, Atrair investidores para o país atribuindo mais benefícios fiscais a contas a ordem e
a prazo. Desta maneira, o investimento estrangeiro em Portugal poderá aumentar, gerando
mais emprego
O desemprego é o maior flagelo nacional. O desemprego real é superior a 20% e aumentou
brutalmente com a aplicação do memorando da troika. Acreditamos que, com a ajuda do
estado às empresas estas possam expandir e criar novos postos de trabalho.
As empresas com dívidas fiscais superiores a 51 mil euros e que estão a pagá-las em
prestações mensais poderiam deixar de correr o risco de penhoras em caso de interrupção no
calendário de pagamentos. O Governo poderia tirar ao fisco o poder de exigir a devolução da
dívida total quando os devedores falhem apenas uma prestação. As PME poderiam regularizar
as suas dívidas à Segurança Social e Fisco. Todas as empresas abrangidas pelas medidas de
recuperação feitas pelo Estado deverão ser alvo de auditoria financeira para se apurar as
razões das dificuldades. Este mecanismo irá, por outro lado, permitir ao Estado recuperar
algumas dívidas das empresas e juntar algum dinheiro aos cofres.
A saída da crise, pode estar no desenvolvimento dos setores primário e secundário. A
dinamização destes setores pode absorver a mão-de-obra desempregada, já que as condições
de trabalho atuais no campo são incomparavelmente melhores que as que criaram um
estigma em volta do trabalho agrícola. A produção nacional cobrirá o consumo e desta forma,
compensa os produtos que forçosamente o país tem que importar, por não ter condições
para os produzir, exportando outros em que possamos ser excedentários.
Uma das apostas poderá ser a aquicultura: garantido que seja uma atividade válida do ponto
de vista ambiental, assegurando que sejam disponibilizados aos consumidores, produtos
saudáveis, seguros e de boa qualidade. As medidas defendidas, estimularão a produção,
aumentando a concorrência e desta forma, diminuindo os preços junto aos consumidores.
Revitalizar as indústrias do eixo Aveiro-Porto-Braga, criando uma estrutura autónoma de
governação, participada pelos principais agentes do território e mobilizar a iniciativa privada e
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desta forma aumentando a competitividade e gerando emprego.A região norte de Portugal
enfrenta sérios constrangimentos que ameaçam a sua competitividade e a sua capacidade de
recuperar dinâmicas de produção de riqueza. Devemos promover o reforço da capacidade
criativa, no planeamento e definição de políticas e em tornar atrativos os lugares criativos.

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

1. Reformar o sistema bancário português - cobrar taxas adicionais que variam entre os 5 e os
15% às transferências bancárias com valor igual ou superior a 1 milhão de euros para o
exterior do país. As taxas deverão ser progressivas ao montante de dinheiro
transferido.Propõe-se uma taxa adicional de 1% a todas as transferências bancárias, a fim de
ajudar instituições de solidariedade e outras causas humanitárias.. Criar um regime legal que
permita a adaptação das prestações bancárias à situação financeira do devedor de crédito à
habitação para evitar despejos em que banco perde dinheiro.Criar um processo de
negociação dos contratos anteriores de famílias falidas e todos os seus créditos serão
consolidados num único processo de um único credor, no âmbito deste novo regime.

2. Recuperar as empresas devedoras ao fisco
O valor da TSU pago pela entidade patronal poderia aumentar em 3% nos casos de empresas
que criam pouco emprego apesar de absorverem resultados gerados pela intermediação no
conjunto da economia, como sejam as empresas financeiras.
Do que receberem, 30% poderia ser utilizado para pagar à banca dívidas contraídas,deixam de
dever ao Estado, mas passam a ter mais dívida à banca. Ficam, assim, com a situação fiscal
regularizada.
Estes contribuintes devedores, que tenham planos de viabilidade económica - passam, assim,
a ter a vida fiscal mais facilitada. Isto beneficia os devedores, já que irá suavizar o esforço de
tesouraria para liquidar as dívidas em impostos. As empresas que sejam credoras do Estado
por venda de bens e prestação de serviços ao mesmo, deverão poder utilizar esses créditos
para abater na sua dívida ao fisco.

3. Ressuscitar e desenvolver o setor primário e secundário
Atribuir incentivos fiscais aos produtores que cumpram critérios e orientações específicas
para a realização de estudos de impacto ambiental das suas atividades. Criar emprego seguro
a longo prazo, nomeadamente em espaços que dependem da pesca.
Negociar novos acordos no âmbito da Política Comum de Pescas,como o aumento das quotas
de pesca.Reformar a agricultura , procedendo ao emparcelamento, de modo a modernizar as
diferentes tarefas agrícolas, através da mecanização. Organizar cooperativas agrícolas
devidamente estruturadas e dimensionadas,implementado novos sistemas de regas. Apoiar
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técnica e financeiramente os pequenos e médios agricultores e garantindo o escoamento dos
seus produtos a preços justos para a sua produção.
Revitalizar as indústrias do eixo Aveiro-Porto-Braga que têm em si os recursos, os agentes e a
energia de que necessitam para o fazer com sucesso.

