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 de Custoias
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Um país com dificuldades económicas deve agir em conformidade e o exemplo deve vir dos
governantes. Assim as várias despesas dos ministérios, deputados e orgãos de soberania
devem ser limitados e todo o dinheiro público deve ser gasto de uma forma criteriosa e
frugal, quer no que diz respeito a salários e nomeações atribuídos, a campanhas eleitorais e
outras ações de propaganda dos partidos, à subvenção de empresas, despesas de
representação, aquisição de automóveis, assessores e servidores,que devem estar de acordo
com a situação de emergência nacional que o nosso país se encontra.
Por outro lado, o Estado deveria zelar pela produtividade e lucro das suas empresas , gerindo
mais eficazmente e gerando a sua própria riqueza de modo a não sobreviver exclusivamente
dos impostos pesadíssimos que recaiem sobre os portugueses. Esta situação conduz a uma
rutura económica que afeta todo o país, todos os setores e toda a população. A produção , o
investimento e o consumo descem e ficamos cada vez mais dependentes dos outros países.
Por outro lado, se juntarmos à descida de impostos, o aumento do salário mínimo nacional, as
famílias teriam um maior poder de compra. Desta forma, as empresas teriam um maior
rendimento, o que levaria a que muitos delas não fechassem. Assim , o Estado diminuiria a
despesa com os subsídios de desemprego e poderia obter, na globalidade, um maior valor dos
impostos cobrados e a um aumento do produto interno bruto.
Finalmente, se os nossos credores externos baixassem as taxas de juro iriam conceder a
Portugal uma oportunidade de aumentar os investimentos e aumentar o consumo interno,
fundamentais para a sobrevivência da nossa economia. Por outro lado, o aumento do prazo
de retorno do dinheiro aos nossos credores, criaria a possibilidade para a sua utilização na
criação de riqueza nacional, que deve ser valorizada. Assim, ficaria criado o estímulo à
dinamização da economia portuguesa.

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.

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

1. Reduzir as despesas do Governo, do Estado e das empresas, direta ou indiretamente
ligadas ao Estado.

2. Aumentar o salário mínimo e reduzir os impostos para relançar o consumo e incentivar o
investimento.

3. Diminuir as taxas de juro e aumentar o prazo para pagamento da dívida aos nossos
credores.

