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 de Valongo
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Vivemos numa época muito complexa, em que os jovens se encontram numa situação difícil
pois não conseguem imaginar para si um futuro promissor em Portugal.
Têm dificuldade em projetar-se numa profissão sem que esta esteja condenada ao
desemprego …
Deixam o nosso país rumo ao estrangeiro, deixando para trás os amigos, familiares e os seus
sonhos. Com eles levam também o futuro de Portugal, os futuros portugueses …
Por isso propomos estas medidas que pensamos, poderão evitar que muitos jovens procurem
lá fora aquilo que poderia ser o seu futuro dentro do território português, impulsionando a
economia e criação de empregos que terá por sua vez reflexo no aumento da qualidade de
vida das populações. Estas melhorias possibilitariam que os jovens encontrassem estabilidade
para poder por fim constituir família e ajudar o rejuvenescimento da população portuguesa.

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

1. Redução do IRC, entre 1% e 3% às empresas que acrescentem aos seus quadros pelo menos
10% a 20% do número de efetivos que a empresa já possui

2. .Incentivo à contratação de casais com filhos, dando a estes prioridades, reduzindo algumas
obrigações fiscais

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.

3. 3- Criação de um Cartão Criança (atribuído no primeiro ano de vida), onde se registariam
todas as despesas ilegíveis para o bem estar da criança e que teria benefícios.

