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:Escola Profissional Raul Dória
Círculo:Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Ao avaliar a situação económica do país deparamo-nos com alguns problemas inquietantes:
Portugal é o país da EU com a mais baixa taxa de natalidade, por falta de apoio às famílias e
aos menores, apresenta uma taxa de desemprego jovem que poderá atingir os 40%,
segundo dados estimados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico) e uma população envelhecida, sobretudo no interior. Esta situação poderá
levar a um aumento da Emigração, contribuir para uma diminuição do crescimento
económico e colocar em causa a sustentabilidade da segurança social. Analisando este
problema, consideramos pertinente um incentivo à criação de estágios remunerados,
associada à implementação de políticas de emprego em que a experiência deixe um critério
decisivo nas contratações, de forma a facilitar a inserção no mercado de trabalho.
Constatamos que, com as últimas alterações orçamentais e o agravamento dos impostos, a
sociedade encontra-se com maior dificuldade em assegurar as necessidades básicas. Para
combater esta realidade consideramos pertinente reduzir a carga fiscal de forma a
aumentar o poder de compra dos portuguesesa. O aumento do número de escalões do IRS
introduziria mais justiça fiscal e a redução da taxa do IVA na água e luz, bem como em
setores como a restauração reduziria os custos das famílias e das empresas . Propomos
ainda o aumento do abono de família de forma a incentivar a natalidade visto que os valores
atuais representam um contributo muito diminuto para as famílias.
Por outro lado, no meio rural há escassez de postos de trabalho pois cada vez mais as
pessoas se deslocam do campo para a cidade à procura de um emprego melhor, o que
gerou a desertificação do interior e a a estagnação do consumo e do crescimento
económico nessas regiões. No entanto, se o Estado investir nas zonas rurais, fomentando o
comércio e o turismo local, não só consegue contribuir para a criação de mais postos de
trabalho, como também para o próprio desenvolvimento das autarquias.

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. Promoção dos estágios remunerados e eliminação do critério da experiência como fator
decisivo na contratação, de forma a contribuir para a criação de oportunidades de emprego
dos nacionais das faixas etárias mais jovens e a combater a emigração.

2. Redução da carga fiscal, designadamente a diminuição das taxas do IVA na restauração,
bem como na água e na luz, aumento do nº de escalões do IRS e aumento do abono
contribuindo, assim, para incentivar o consumo das famílias e promover a natalidade.

3. Investimento e criação de polos atrativos para os jovens no interior, associada à melhoria
da rede de transportes com vista a combater a desertificação, a incentivar o crescimento
económico e a fomentar a empregabilidade aproveitando as valências do meio rural.

