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 EB 2,3 Dr. Guilherme Correia de Carvalho
Círculo: Guarda
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

1. A primeira medida tem por objetivo: a) garantir uma justiça social no pagamento/cobrança
dos impostos; b) assegurar uma fiscalização mais eficaz de forma a garantir ao estado o
financiamento necessário ao desenvolvimento de políticas sociais.
2. Portugal é o país da União Europeia com uma das maiores taxas de desemprego, na ordem
dos 15% (sobretudo desemprego jovem). Para diminuir o desemprego, Portugal deve apostar
nas pequenas e médias empresas que constituem cerca de 90% das empresas nacionais, o
que possibilitará a criação de emprego para muitas pessoas. Para o efeito será importante a
concessão de apoio financeiro ao tecido empresarial com baixas taxas de juro, a atribuição de
incentivos fiscais para a fixação de empresas nas regiões mais deprimidas, a construção de
vias de comunicação para facilitar a circulação de mercadorias e a potencialização dos
recursos naturais. Esta medida contribuirá para a diminuição da desertificação do interior e o
crescimento da população nessas regiões.
3. A terceira medida proposta traria uma melhoria na balança de pagamentos da economia
portuguesa. As energias renováveis e nuclear são energias limpas e mais económicas,
contribuindo para a diminuição da dependência energética do país e podem constituir uma
potencial fonte de emprego e de competitividade económica. Por outro lado, Portugal é o
país da Europa que recebe maior numero de horas de incidência solar.
Apesar dos elevados custos de montagem, manutenção e desmantelamento após o ciclo de
vida útil, e dos riscos de acidentes por falhas diversas (importa lembrar que o "perigo mora ao
lado" porque a Espanha já possui oito centrais nucleares), esta medida permitirá diminuir os
gastos com a importação de energia e fazer face às oscilações do preço do petróleo, recurso
que tende a desaparecer e, consequentemente, a aumentar de preço.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Incidência fiscal proporcional ao rendimento dos cidadãos, respeitando a Constituição
Portuguesa.

2. Apoio económico às pequenas e médias empresas para o seu desenvolvimento e, por sua
vez, gerar mais postos de trabalho.

3. Maior aproveitamento das energias renováveis e criação de centrais nucleares em solo
nacional.

