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 Casa-Mãe
Círculo: Porto
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Na atualidade, o mundo vive numa grande crise económica e Portugal não é exceção. As
nossas medidas procuram dar um rumo às nossas vidas e contrariar de omodo objetivo e
eficaz a recessão.
A primeira medida seria a solução para equilibrar a balança comercial de Portugal, pois
permitia aumentar a produção de géneros alimentares e diminuir a nossa dependência com o
exterior. Também tornava possível a produção em grande escala para pequenos produtores. E
como grandes e necessários benefícios ainda podíamos acrescentar que esta medida
privilegia a exploração agrícola e pecuária, desincentivando o abandono dos solos. Por outro
lado, incentivaria a exportação e criaria novos postos de trabalho.
A nossa segunda medida procura incentivar os portugueses a investir no seu país, bem como
outros investidores que queiram colaborar com os portugueses. Além disso, esta medida tem
como objetivo aumentar as ofertas de emprego e promover o crescimento económico.
Por último, a última medida procura potenciar a nossa costa e a nossa ligação histórica ao
mar. Dado que pelo Atlântico passam várias rotas marítimas, seria importante criar as
condições para que os barcos utilizassem os nossos portos para entrar no continente
europeu, com as suas mercadorias e para receberem apoio técnico e de manutenção das
embarcações. Em concreto, Portugal devia baixar as taxas alfandegárias para conseguir um
maior fluxo de navios nos seus portos de mar. Esta medida ajudaria, igualmente, o
desenvolvimento dos transportes terrestres e ferroviários.
No nosso entendimento, apenas uma economia forte e competitiva nos permite ultrapassar a
crise e construir um futuro melhor.

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. Diminuição do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para prédios rústicos.

2. Atribuição de benefícios fiscais para as empresas que se quisessem fixar em Portugal e
tivessem no mínimo 10% das ações nas mãos de portugueses.

3. Desenvolvimento de condições alfandegárias nos portos de mar portugueses.

