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 INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS
Circulo: LISBOA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Um dos fenómenos mais preocupantes e que tem merecido grande destaque na nossa
sociedade nas últimas décadas é o envelhecimento da população, realidade que poderá pôr
em causa o crescimento da economia portuguesa.
Tendo em conta a situação atual, elaborámos estas medidas a pensar que, de facto, os jovens
são o futuro e que têm de ser criadas todas as condições para que, efetivamente, os mesmos
possam contribuir para um mundo melhor.

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

1. Redução de 365 dias no tempo de contabilização para a reforma, para a progenitora por

cada filho. A redução não deverá exceder os sete anos e em casos de antecipação por filhos
deficientes, sem capacidade de autonomia, a reforma atribuída deverá ser equivalente ao
último ordenado.

2. Dedução do valor do IVA, no IRS, de bens essenciais à taxa de 5% para um agregado familiar
constituído por um número mínimo de duas crianças com idade inferior 13 anos. O teto
máximo corresponde a dois salários mínimo nacional por agregado familiar.

3. Redução de 5% no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e isenção do
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Imposto Único de Circulação (IUC) e nas Taxas Aduaneiras para as empresas estrangeiras ou
nacionais que invistam em Portugal. Essas mesmas empresas têm de criar mais de 100 postos
de trabalho, diretos ou indiretos, e terá que haver um compromisso no qual a empresa não
abandone o país pelo período de 5 anos após os dois anos de benefícios fiscais.

