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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
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Identificação da Escola:Escola Profissional da Região Alentejo – Pólo Évora
Círculo: : Évora
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que:
Vivemos um dos períodos mais críticos da nossa História enquanto Nação devido à profunda
crise económica em que vivemos com reflexos profundos na demografia portuguesa
Um grande número de jovens qualificados optam por emigrar em busca de melhores
condições de vida e que essa emigração aumenta/potencia a crise demográfica pelos efeitos
na natalidade e aumenta os índices de envelhecimento do Pais.
Tendo em conta estes problemas, optámos por criar medidas que apostam em estímulos às
empresas e que influenciam directa ou indirectamente o crescimento económico. Este por
sua vez cria um ciclo de crescimento que poderá travar tanto o problema da emigração, como
da natalidade.

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

1. 1. Estimular a criação de emprego.
Baixando os impostos para as PME de forma a poder fixar empresas no interior e criar
emprego de forma a dar estabilidade económica às famílias. A taxação dos offshores e a da
riqueza que foge aos impostos compensará os gastos que esta medida implica.

2. 2. Medidas de protecção à família.
Baixa do IMI e do IRS de forma a dar benefícios às famílias com mais filhos tendo em conta a
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proporção de rendimentos, estimulando a natalidade. Reforçar o mutualismo enquanto
estratégia de apoio às famílias

3. 3. Diminuir a idade da reforma estimulando o envelhecimento activo.
A diminuição da idade da reforma rejuvenesce o tecido empresarial, tanto no setor público,
como no setor privado e proporciona a criação de novos negócios/serviços dirigidos a este
público, aumentando o emprego, gerando riqueza. A cobrança de impostos e contribuições
torna neutrais os custos desta medida para a Segurança Social.

