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:Colégio Salesianos Porto
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

"Inserida num mundo em processo de globalização, (…) e com a emergência de uma nova
geografia mundial da produção e dos mercados, a economia portuguesa tem-se visto
confrontada nas últimas décadas com fortíssimas pressões competitivas e enormes desafios
de adaptação e mudança".
CIP (adaptado)
A saída para a crise que hoje Portugal atravessa não pode ser unicamente atingida com uma
política de aumento de impostos e cortes significativos ao nível do chamado Estado Social,
nomeadamente ao nível da Saúde, da Educação e da Segurança Social.
Muitos especialistas alertam, para a necessidade de se promoverem políticas de crescimento
económico e de emprego. Para grande parte deles a aposta no crescimento económico será a
chave para ultrapassar as dificuldades com que nos deparamos. Sem investimento,
acrescentam, o relançamento da economia não acontecerá.
Todos temos presente o peso que a PME (Pequenas, Médias e Microempresas) representam
na estrutura empresarial portuguesa: segundo dados divulgados no dia 15 de Outubro de
2012 pela Comissão Europeia, as PME representam 99,9 por cento do tecido empresarial
português e neste, as microempresas (que têm menos de 10 trabalhadores) representam 94%
do total de empresas, bem como representam 78,3 por cento do emprego.
Todos temos presente as dificuldades por que passam hoje as PME e o peso que elas
representam ao nível do emprego e da produção de riqueza no nosso país. Portugal é um país
de pequenas, médias e microempresas e as dificuldades que estas atravessam, especialmente
estas últimas, no contexto de crise generalizada que se vive no nosso país, repercutem-se, de
forma terrível quer ao nível do emprego (ou da falta dele!) quer em termos da riqueza
produzida (com empresas a fechar as portas a toda a hora, a quebra de produção é
inevitável!)

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

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.

1. Apoio ao investimento estrangeiro oferecendo incentivos fiscais mas com contrapartidas:
obrigatoriedade de emprego de mão de obra nacional e local, controle das contrapartidas
contratualizadas e controle do tempo mínimo de permanência para o investimento realizado;

2. . Redução da carga fiscal que tanto penaliza os trabalhadores e as empresas e lutar contra a
evasão fiscal e as falências fraudulentas;

3. Apoio e modernização das PME através de incentivos do Estado, através da criação de
linhas de financiamento de PME, empréstimos a juros bonificados e redução da carga fiscal;
apoio à inovação tecnológica e à formação e especialização dos trabalhadores, para que estas
possam ficar mais fortes para aguentar o embate da crise, garantindo o emprego, a produção
e, como seria desejável, a internacionalização.

