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: Centro Educativo dos Olivais
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O Orçamento do Estado para 2013, apresentado à Assembleia da República, sob a capa da
crise económica, acentua a recessão, prossegue e agrava as medidas de austeridade e
aprofunda o ataque às Funções Sociais do Estado. O O.E. mostra que o Governo pretende
continuar, no próximo ano, uma violenta diminuição do poder de compra dos salários e das
pensões, somando mais empobrecimento ao que já ocorreu em 2011 e 2012.
O Estado insiste, erradamente, numa política de austeridade que se está a revelar como parte
do problema e não uma solução. O Estado pode obter recursos para reduzir o défice e a
dívida pública, através do crescimento da economia que gera receitas e diminui despesas,
desde logo com prestações sociais. Assim, é imperativo o crescimento da economia, sem o
qual não há criação de emprego nem redução do desemprego que não pára de aumentar.
Neste sentido, as propostas aqui apresentadas vão no sentido de combater o desemprego,
aumentar a confiança das pessoas na economia e estimular o consumo, num país onde cerca
de 90% do seu tecido empresarial são PMEs que trabalham para o mercado interno.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Combate à fraude e evasão fiscal, (através do aumento de inspetores e serviços

especializados e da dinamização da inspeção fiscal no combate à economia paralela), sendo
os montantes recuperados aplicados num alívio da carga fiscal (IRC) das empresas, de forma a
torná-las mais competitivas e aptas a voltar a gerar emprego.
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2. Criação de um novo imposto de 0,5% sobre todas as transações de valores mobiliários
(nomeadamente ações e títulos de dívida pública e privada) e consequente aplicação desses
dividendos em planos de combate ao desemprego.

3. Reposição dos níveis salariais na função pública e manutenção dos subsídios de férias e
natal a todos os trabalhadores, de forma estimular o consumo interno e a interromper o ciclo
vicioso de diminuição do consumo com consequente destruição de emprego e aumento de
insolvências.

