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 Novo da Maia
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Na nossa economia está implantada uma série P.M.E., que representam uma quantia
significativa da quota de mercado. Logo, teremos que incentivar o empreendedorismo das
atitudes, os valores, os comportamentos (know-how) para aproveitarem os benefícios em
termos económico-financeiros dos apoios comunitários (como por exemplo, o QREN). Para
além do aspeto fiscal e empréstimos em condições mais favoráveis junto da banca. Desta
forma incentivamos o autoemprego e a criação de emprego em termos gerais.
Os produtos/serviços portugueses por natureza são classificados de excelente qualidade em
termos mundiais. Existem diversos produtos que poderão representar quotas de mercado
significativas para a implementação de economias de escala, principalmente produtos
exclusivamente portugueses, que com uma mais-valia acrescentada no produto/serviço
poderão distinguir a marca e o preço de Portugal. É necessário uma "aposta" no registo das
patentes, na exposição dos produtos regionais (produtos agrícolas e industriais), incidindo
sobre o setor primário e secundário, hoje em dia relegado para segundo plano. Contudo, não
poderemos esquecer de cultivar as mais-valias do setor terciário, nomeadamente o turismo.
O mercado paralelo em qualquer país representa 20 a 30% do total da economia (no caso
português até poderá ser superior). No entanto, com a alteração de mentalidades,
incorporando medidas de incentivo à declaração de compra e venda como uma medida de
benefício em sede de IRS e IRC (em todos os atos de compra e venda), para além de uma
fiscalização mais rigorosa, conseguimos atenuar este mercado, pelo menos em 10 a 15% do
PIB, da qual poderá ser um contributo essencial para o desenvolvimento da economia e
finanças portuguesas.

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. Apoiar as pequenas e médias empresas (P.M.E.) através de benefícios fiscais e empréstimos
em condições vantajosas.

2. Apoiar a internacionalização dos produtos portugueses (registar a patente, desenvolver os
produtos exclusivamente portugueses).

3. Combater o mercado paralelo, aumentando a fiscalização e incentivando os contribuintes
a declararem todas as despesas em sede de IRS/IRC.

