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Identificação da Escola:Colégio Mira Rio
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Entre os diferentes problemas socioeconómicos de Portugal, no âmbito dos temas do projeto
em causa, isolou-se a falta de emprego qualificado como um dos motores geradores do fraco
crescimento económico português. Esta escassez de emprego tem levado à fuga de
licenciados, cuja educação foi financiada pelo nosso país. A constante fuga leva por sua vez à
inevitável quebra de natalidade, que conduz a um forte agravamento do envelhecimento da
população, colocando assim em movimento um ciclo vicioso de desemprego, emigração,
envelhecimento, pobreza e estagnação económica, que irá inviabilizar a sustentabilidade do
Estado Providência Português.

A primeira proposta que apresentamos consiste na criação de estímulos às empresas que
garantam o primeiro emprego, quer a licenciados quer a doutorados, o que permite combater
a emigração, aumentar o número de ativos que financia a população passiva atual,
potenciando a fixação de famílias e a sustentabilidade da Segurança Social, dinamizando as
empresas, com mão-de-obra altamente especializada, e consequentemente a economia.
Para esta medida ser concretizada, recorrer-se-ia a um contrato de trabalho, a termo certo,
para os licenciados, com isenção de TSU durante os dois primeiros anos de vigência do
referido contrato.
O incentivo para as empresas que garantam o primeiro emprego aos doutorados consiste na
isenção de TSU durante cinco anos.

A segunda proposta é uma proposta composta.
Por um lado consiste na atração de Investimento direto estrangeiro com aumento das
vantagens para as multinacionais que se queiram radicar no nosso país, tais como a redução
da burocracia associada à instalação de uma empresa, a quebra dos impostos e o aumento
dos já existentes benefícios fiscais. Apostar-se-ia sobretudo nas multinacionais que se
especializassem nas áreas de produção em que possuíssemos operários altamente
qualificados, tornando assim possível potenciar os recursos e as matérias-primas nacionais,
com as bonificações a incidirem em especial sobre as empresas que se instalassem no interior
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do país e que só contratassem trabalhadores residentes em Portugal.
Por outro lado, a proposta chama o Estado a atenuar os fortes desequilíbrios regionais. A par
dos incentivos dados às multinacionais no sentido de as atrair para o interior do país, criar-seiam, na mesma medida, incentivos para as empresas nacionais que viessem responder às
necessidades de consumo dos novos residentes, criando assim um ciclo virtuoso constituído
por, emprego/ consumo/novas empresas.
As principais vantagens desta proposta são o aumento de emprego direto e indireto com
capacidade de absorver os potenciais emigrantes e de criar um efeito multiplicador baseado
no consumo/necessidades dos novos agentes económicos em localidades que passarão a ter
fortes potencialidades de desenvolvimento pela mão do Estado.

A terceira e última medida é a realização de corte no subsídio de maternidade atualmente
dados às mulheres que façam uma interrupção voluntária da gravidez, deslocando esse
montante para o fundo de subsídios de maternidade e para abonos de família. O atual
subsídio só seria atribuído em casos de violação ou de risco para a saúde da mãe. A par desta
medida de incentivo à natalidade criar-se-ia um mecanismo automático de antecipação da
idade da reforma de um ano por cada filho, a partir do segundo, para um dos progenitores.
Estas medidas são um sinal positivo para as famílias que querem ser numerosas, num país em
que o envelhecimento da população condiciona fortemente a sustentabilidade social.

Concluindo, as três medidas conjugadas irão fazer com que se alcance o objetivo proposto.

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

1. Isenção de pagamento da TSU para empresas que contratem licenciados e doutorados. No
primeiro caso a isenção será de dois anos e no segundo de cinco.

2. Criação de uma comissão especializada em captar IDE que acompanhe toda a vida útil do
projeto com localização preferencial no interior do país e isenção fiscal para os dois primeiros
anos de implantação, seguidos de bonificações fiscais de 50% sobre o lucro. Esta comissão irá
acompanhar outras empresas residentes no país, beneficiadas com a mesma bonificação
fiscal da multinacional, viabilizando o desenvolvimento do meio envolvente.

3. Supressão do subsídio de maternidade no caso de IVG;
Aumento do subsídio de maternidade para nados-vivos;
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Antecipação da idade da reforma de um ano, por cada filho nascido, a partir do terceiro, para
um dos progenitores.

