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 Guilherme Stephens
Círculo: Leiria
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Estando o nosso país a atravessar uma crise grave, achamos que as medidas mais urgentes a
tomar são todas as que visam a criação de emprego para famílias e jovens. Assim, para que a
economia se desenvolva de modo a criar esses postos de trabalho, é urgente apoiar o
turismo. O turismo deverá ser um desígnio nacional – temos um bom clima, mar, aldeias
lindas, gastronomia … para oferecer aos antigos e novos turistas. Achamos que é preciso fazer
campanhas publicitárias nos países chamados emergentes, como, Brasil, China, (etc) e cativar
turistas. Pensamos ainda que a implementação de novas empresas nacionais e
particularmente estrangeiras irá aumentar com uma desburocratização das normas e
procedimentos a adotar. A finalizar, consideramos importante dar incentivos às empresas que
criem postos de trabalho: mais emprego, mais consumo, mais desenvolvimento económico e
grande poupança do estado nos apoios sociais.

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

1. Criar linhas de crédito bonificado e redução do I.V.A. para a taxa mínima a todas as
empreses ligadas ao setor do turismo, tendo como objetivo revitalizar e desenvolver esta
importante atividade nacional.

2. Aprovar legislação específica de forma a promover/implementar rapidamente a
desburocratização de todos os serviços em Portugal, em particular, para a criação de novas
empresas nacionais e estrangeiras.
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3. Aprovar legislação que contemple uma alteração no atual IRC das empresas, baixando este
imposto de acordo com o número de novos postos de trabalho que essa entidade/empresa
venha a criar em cada ano civil.

