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 Pedro Arrupe
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar - Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

As sociedades atuais e em particular a portuguesa, debatem-se com uma profunda crise
economico-financeira. A nossa economia continua pouco competitiva e mais recentemente,
com a falência, em 2008, do banco Lehman Brothers, depara-se com uma profunda crise
financeira, que nos conduziu a mais uma assistência financeira por parte do FMI, BCE e
Comissão Europeia (Troika), instaurando um forte processo de ajustamento da economia
portuguesa, buscando essencialmente a reestruturação das finanças públicas do Estado
Português, do estado social, buscando a descida do défice e dívida públicas.
Com as medidas que vamos apresentar, pretendemos alterar a situação referida, ajudando
assim a "ultrapassar a crise", promovendo o crescimento e desenvolvimento económico do
país, estimulando e apoiando o lado empreendedor da sociedade.
Envoltos neste espírito, a assembleia escolar do Colégio Pedro Arrupe decide aprovar, em
sessão do dia 17 de janeiro de 2013, as seguintes medidas, que remetem ao órgão distrital:

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

1. Redução de Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) a empresas que
empreguem trabalhadores desempregados com uma duração do contrato de trabalho de,
pelo menos, um ano. A percentagem de redução será igual à percentagem de novos
empregados nesta situação, no universo de trabalhadores da empresa, até ao máximo de
25%. Desta forma poder-se-ia estimular o mercado de trabalho a empregar mais pessoas,
aumentando o número de pessoas ativas.
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2. Comparticipação do Estado Português em 50% no desconto conferido em serviços de
hotelaria e restauração, estando os outros 50% do desconto a cargo das empresas que
prestam o serviço. Representaria um investimento no setor do turismo, com consequente
aumento de procura dos serviços e número de postos de trabalho.

3. Criação de novos programas de incentivo ao empreendedorismo, com consequente criação
de linhas de crédito e benefícios fiscais para novos empreendedores.

