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 Básica 2/3 Rainha Santa Isabel
Circulo: Leiria
Sessão: 22 de Janeiro

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

No momento dificil que Portugal atravessa é importante o esforço de todos os portugueses,
bem como na união dos politicos de forma a que não pensem apenas no que é melhor ou
mais conveniente para si e para os seus amigos, mas é fundamental no que é melhor para
Portugal.
Por vezes é necessário abdicarmos de alguns previlégios/ regalias pessoais instaladas e
colocarmo-nos ao serviços dos outros e da comunidade.
As empresas e a produção nacional, bem como o consumo de produtos portuguese deve ser
estimulado.
Nós cidadãos devemos exigir dos politicos uma melhor gestão / administração dos bens
públicos de forma a evitar no futuro vivermos crises tão profundas como a dos dias de hoje.

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

1. Baixar o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) sobre os bens essenciais. Criar medidas

de apoio e para incentivar a produção de produtos portugueses.
Baixar o IRC, é como dar apoios às empresas, logo as empresas reduzem custos, podem
aumentar o ordenado dos funcionários, incentivando ao aumento da produção e podem
investir mais capital; o preço final da produção pode baixar, aumentando a competitividade
no mercado nacional e internacional.
Fomentar, sempre que possível a compra e venda de produtos nacionais, pois postos de
trabalho são mantidos, e até criados, a produção é incentivada e as exportações aumentam.
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2. Redução do número de deputados na Assembleia da República para 180 (valor mínimo
previsto na Constituição da República Portuguesa). Diminuir o salário dos políticos /
deputados e gestores de empresas públicas.

3. Reduzir as importações e criar medidas de incentivo ao aumentar as exportações; isenção
de impostos/ portagens às empresas (circulação). Reduzir a carga fiscal aos baixos salários e
aumentar nos salários mais elevados.

