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 2, 3 S. João de Deus
Círculo: Évora
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O conjunto de medidas por nós apresentadas forma um conjunto que se pretende coeso e
que visa ultrapassar alguns dos problemas que, na nossa opinião, conduziram à situação que
se vive hoje, em Portugal.
O aumento da produção nacional permitirá reduzir o desemprego, diminuindo assim os
encargos sociais do estado e aumentar a sua receita, por via dos impostos coletados. Por
outro lado, poderemos reduzir o peso das nossas importações e, talvez, aumentar as
exportações de produtos para os quais temos um maior potencial de produção ou, nos ramo
industrial, nos quais sejamos mais inovadores ou apresentemos um qualquer fator distintivo
(qualidade de fabrico, marca própria de renome, denominação de origem, etc.).
Para se conseguir aumento a produção e torná-la distinta das dos outros países, conferindolhe um caráter único, é essencial apostar na formação e qualificação da mão de obra,
fornecendo-lhe as ferramentas essenciais para o aumento da nossa competitividade a nível
internacional: o conhecimento, o saber fazer, a criatividade, a flexibilidade e o
empreendedorismo. Se for feita uma maior aposta na educação dos jovens, que os torne mais
autónomos e conhecedores do Mundo que os rodeia, ser-lhes-á mais fácil adaptarem-se às
diferentes situações com as quais se irão deparar no decorrer da sua vida ativa, podendo
assim dar a resposta mais adequada e conhecedora.
Relativamente à segunda medida proposta, a redução da carga fiscal que incide sobre a classe
média poderá contribuir para um aumento do consumo interno, que irá estimular o mercado
e a produção nacionais, e, indiretamente, para um aumento da receita fiscal, pois um maior
poder de compra poderá fazer com que os impostos arrecadados pelo Estado tenham o
incremento que não têm numa situação de maior contenção da despesa das famílias.
Pensamos que estas medidas, discutidas e escolhidas na sessão escolar, poderão contribuir
para "ultrapassar a crise" e desenvolver o país.

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

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.

1. Aumentar a produção nacional, quer no setor primário, quer no setor secundário.

2. Reduzir a carga fiscal que incide sobre a classe média.

3. Incentivar os alunos para o estudo e a educação, melhorando o sistema de ensino.

