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Identificação da Escola:Escola Secundária Jorge Peixinho
Círculo: Setúbal
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

1º Uma das soluções para resolver a crise portuguesa é promover o empreendedorismo. O
empreendedorismo é criatividade, inovação e capacidade de concretização dos projetos.
Como os jovens têm a capacidade de compreender novas necessidades que os adultos não
conseguem ver, é necessário promover o empreendedorismo nas faculdades e estimulá-lo
nas escolas.
Como no mundo do trabalho o criativo é bastante procurado pelas empresas, pois são estes
que fazem a diferença no marketing, na investigação e criação de produtos competitivos no
mercado, logo, as empresas também poderiam, “procurar os jovens criativos” promovendo e
cooperando com os alunos, criando concursos (sobre as mais diversas áreas), que por sua vez
criaria um espírito de negócio e de vencedor, ou seja, espírito de empreendedorismo.
No ensino escolar às vezes os alunos não são suficientemente estimulados a pensar, a refletir.
Pode ser-se criativo em português, matemática, físico-química… Cabe aos professores
procurar situações de aprendizagem que estimulem o aluno a desenvolver a sua criatividade,
estimulando a inovação, fomentando o empreendedorismo.
Esta medida iria melhorar a crise, pois o empreendedorismo leva à criação de empresas
competitivas, diminuindo o desemprego, aumentando o poder de compra e diminuindo as
falências.
2º Nos dias de hoje, todas as empresas que se encontram em Portugal sentem muitas
dificuldades económicas, principalmente as pequenas e médias empresas. As pequenas e
médias empresas são a maioria das empresas portuguesas e, consequentemente, as que
empregam mais pessoas.
Para agravar a sua situação estas empresas têm que pagar elevadíssimos impostos sobre a
sua produção, o IRC (Imposto de Rendimento Coletivo). Apesar das grandes empresas
pagarem também esses impostos, estas ao pagarem estes elevadíssimos impostos sobre a sua
produção, ficam com muito menos dinheiro, não podendo investir tanto na sua produção.
Isto não contribui de todo para o avanço da nossa economia. Com esta redução de impostos,
as empresas vão ter mais hipóteses de investimento. As empresas são muito importantes
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para a sustentabilidade da economia, pois estas são geradoras de empregos, bens, serviços e
receita, que é fundamental para o Estado.
Se se baixassem os impostos às pequenas e médias empresas, estas iriam investir mais na sua
produção, diminuindo a probabilidade de falência, diminuía o desemprego e aumentava o
poder de compra.
3º Apostar nas energias renováveis seria também mais uma boa medida para resolver a crise
portuguesa, pois, para além de fortalecer um crescimento sustentável em Portugal, alivia a
dependência externa do país, pois este passa a ser mais sustentável a nível energético, gera
empresas e novas atividades económicas que giram em torno destas.
Portugal é um país que apresenta vários fatores naturais favoráveis para o desenvolvimento
das energias renováveis, e o governo tem que aproveitá-las.
Para comercializar mais estas energias, o governo teria que diminuir os seus preços
(diminuindo os impostos nestas) e fazer campanhas de informação das vantagens de ter
painéis solares em casa (aumentando o marketing), construir mais barragens, mais turbinas
eólicas, em terra e no mar.
Estas construções desenvolviam as empresas de construção (menos falências) e empregavam
muitas pessoas.
Além de que iria diminuir os gastos com os combustíveis fósseis, e aproveitando o que a
natureza oferece e que o nosso país tem em abundância, energia limpa.
Tudo isto iria diminuir a falências das empresas, criar empresas relacionadas com esta área,
diminuir o desemprego, aumentar o poder de compra e, principalmente fazer com que
Portugal conseguisse importar menos petróleo (principal fonte energética) e poupar muito
dinheiro.

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

1. Promover o empreendedorismo.

2. Diminuir o IRC (Imposto de Rendimento Coletivo) às pequenas e médias empresas.

3. Apostar nas energias renováveis.
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