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Identificação da Escola:Escola Secundária c/3º ciclo Padre António Martins de Oliveira
Círculo: Faro
Sessão:Secundária

Projeto de Recomendação:

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

A atual situação de crise financeira na sociedade portuguesa, não atingui só o tecido
económico, mas também diversas outras áreas não menos importantes como sejam o
emprego ou a falta dele, a incapacidade de cada cidadão dar exequibilidade ao seu projeto de
vida e sobretudo, dar continuidade ao que julgou ser o futuro das suas famílias.
Desta forma e porque os números que hoje são do conhecimento geral no âmbito da
demografia em Portugal, vão falando por si próprios, entendemos apostar em matéria de
incentivos à empresas e em igual porporção em contributos públicos de modo a inverter-se
aquilo que alguns já consideram ser a maior crise sociológia de que exite registo.
Desta forma e porque também a falta de recursos não nos permite assumir uma maior
intervençaõ nesta matéria, julgamos que os jovens, as famílias, a sociedade em geral precisam
sobretudo de um voto de confiança de quem os governa, com o objecivo de se criar um
futuro mais optimista.

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

1. Diminuição progressiva da taxa de I.R.S., de forma proporcional, para cidadãos com 25 ou
mais anos, solteiros, casados ou vivendo em união de facto, em função do número de filhos,
sendo que quanto maior for esse número , menor será a taxa de retenção.

2. Aumento num montante não inferior a 50% das deduções específicas a efetuar sobre o
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rendimento das famílias com filhos a estudar, sobre os benefícios fiscais com as respectivas
despesas de educação.

3. Implementação de uma política pró natalidade, a desenvolver pelo estado e em estreita
ligação com as empresas que pretendam beneficiar de mão de obra qualificada e de
incentivos fiscais específicos, garantindo-se um acesso prioritário à saúde, acompanhamento
pré-natal, assistência social e educação às jovens mães e respetivos filhos, através da criação
de um fundo de apoio às mulheres grávidas com o apoio do tecido emptresarial.

