Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Básica Hermemnegildo Capelo
Círculo: Setúbal
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Portugal está a viver um período de grandes dificuldades económicas. Depois da
grande depressão dos anos 30 nenhuma crise se comparou a esta. A crise atingiu
tais proporções que põe em causa o modelo de sociedade em que temos vivido.
Iniciada em 2008, nos EUA, esta crise, inicialmente de caráter financeiro, chega à
economia e atinge a vida dos americanos. Ultrapassa os EUA e chega à zona euro,
inicialmente aos países do sul da Europa, países de economias mais fracas e
vulneráveis. O endividamento dos países, das empresas e das famílias,
consequência de uma política de crédito fácil, de juros baixos e de incentivo ao
consumo, vão levar à crise económica em que o encerramento de empresas, o
desemprego e o incumprimento de compromissos assumidos, nomeadamente com a
banca, são a face mais visível.
O país entrou numa espiral recessiva que conduziu a uma depressão profunda. Não
há sinais de esperança. O desemprego jovem atinge os 39%, embora estejamos
perante a geração mais qualificada de sempre. Para encontrar trabalho é preciso
emigrar. Ora é pelo direito a uma vida melhor, pelo direito a podermos estudar e
trabalhar em Portugal, pelo direito a constituir uma família, pela obrigação de
contribuirmos para o pagamento de pensões e reformas, que queremos construir um
país diferente, um país mais justo e solidário, em que todos tenham direito à
educação, à saúde e ao apoio na velhice. É com este objetivo que apresentamos
estas medidas, tentando contribuir com algumas ideias que possam ajudar a
ultrapassar este período de enormes dificuldades, que a todos nos afeta.

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

1.
Incentivar os empresários através de programas de apoio financeiro destinado
à formação dos trabalhadores e à modernização tecnológica das empresas, a
produzirem produtos de alta qualidade, destinados ao mercado interno e à
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exportação. Baixar o IVA nos produtos nacionais e aumentá-lo nos produtos
estrangeiros, de modo a incentivar o consumo do que é nosso, diminuindo as
importações.

2.
Ter uma política fiscal amiga dos empresários que assentam a sua atividade
nas exportações, evitando-se a deslocalização de empresas para outros países.
Implementação de uma política fiscal sólida, evitando-se alterações de regras, que
originam a fuga de capital para países que oferecem mais segurança e melhores
condições.

3.
Sair da União Europeia e da zona euro, de forma programada e negociada, a
fim de podermos regressar ao escudo. Com o regresso à moeda nacional poderemos
exportar mais, colocando no mercado externo produtos de qualidade a preços mais
competitivos e reduzir as importações.

