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 Secundária/3 Abade de Baçal
Círculo: Bragança
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Devido à atual situação económica do país, o tema escolhido para o Parlamento de Jovens Básico - deste ano foi " Ultrapassar a crise". Para tal, desenvolvemos um conjunto de medidas
que, em geral, têm como objetivo manter o capital (estrangeiro e nacional) a circular dentro
de Portugal. Cada medida pretende ajudar a resolver a situação económica do país. Também
achamos que todas elas dispõem de potencial para serem concretizadas de forma simples,
atualmente.
Relativamente à medida nº 1, consideramos que é de extrema importância para o país, visto
que Portugal importa demasiados produtos e dispõe de bastantes projetos nacionais com
capacidade de exportação, trazendo assim capital adventício para o Estado Português.
Em justificação da medida nº 2, "Baixar a taxa do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Colectivas (IRC)", partilhamos a ideia de que se a mesma for reduzida, inúmeras empresas,
tanto nacionais como estrangeiras, irão escolher Portugal para se sediarem, do que resultará
a entrada de mais dinheiro nos cofres do Estado.
E, finalmente, concordamos que a medida nº 3, "Apoiar e incentivar a construção de obras
públicas", será geradora de mais emprego, o que aumentará o poder de compra dos
portugueses, contribuindo, mais uma vez, para manter o capital a circular dentro do país.

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

1. Apoiar financeiramente os projetos nacionais com potencial de exportação, na tentativa de
aumentar as nossas exportações.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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2. Baixar a taxa do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), a fim de estimular
a criação de novas empresas, nacionais ou estrangeiras.

3. Apoiar e incentivar a construção de obras públicas, gerando emprego e aumentando o
poder de compra.

