Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca
Circulo: Guarda
Sessão: Básico

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

Dadas as potencialidades do nosso país, consideramos que "ultrapassar a crise" passa por
(re)inventar novos espaços comerciais, novos mercados de consumo, dinamizando o setor
primário, nomeadamente a agricultura e o setor secundário, a indústria. Consideramos que
para sair da crise, o país, e por conseguinte, as pessoas precisam de explorar os recursos
existentes, de forma a aumentar as exportações e diminuir as importações, promovendo,
assim, a economia local, regional e, por último, a nacional. Com efeito, consideramos o
artesanato e o turismo, a par da agricultura e indústria, setores-chave de dinamização
económica. Na nossa opinião, estas áreas poderão criar oportunidades de negócio e postos de
trabalho, assim haja jovens empreendedores com vontade de apostar nos recursos
endógenos.
Por outro lado, dadas as disparidades entre o “nível de vida” dos portugueses, julgamos
importante criar um imposto, uma taxa sobre os bens supérfluos, casa de férias, carros de alta
cilindrada, barcos. Acreditamos que estas pessoas poderão suportar melhor a elevada carga
fiscal.

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

1. Investir mais na agricultura, indústria, artesanato e turismo, valorizando os produtos

nacionais, apostando na qualidade;
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2. Incentivar os jovens ao empreendorismo;

3. Taxar os bens de luxo, criando uma taxa/imposto para os bens não essenciais, por exemplo
casa de férias, barcos, carros de alta cilindrada, entre outros.

