Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional de Cortegaça
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Incentivar a natalidade e promover melhores condições de vida para os jovens portugueses
permanecerem no país, é tarefa que exige pensar de forma estrutural. Por isso as nossas
medidas enfatizam áreas cujo desenvolvimento pode impulsionar o crescimento geral do país.
Só assim, se podem criar condições para as famílias terem mais filhos e os jovens acreditarem
e empreenderem "cá dentro" no nosso país.

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

1. Para incentivar a natalidade propomos a medida já pensada pelo governo de colocar os

recém-pais a trabalhar a tempo parcial e a receber o salário por inteiro.

2. A fim de melhorar a qualidade de vida em Portugal, propomos uma redução do IVA de 5%
a 10% para combater a falta de poder económico. Com esta redução os mercados de bens
podem oferecer preços mais atrativos sem sofrer redução de lucros e ao mesmo tempo, os
cidadãos podem investir o dinheiro poupado em novos bens. Com isto, contribuímos para o
crescimento económico geral do País.

3. Em Portugal existem importações desnecessárias. Logo podiamos combater o défice
diminuindo as importações e aumentando as exportações, apostando nos produtos nacionais
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e evitando produtos estrangeiros. Se todos os portugueses comprarem 2 ou 3 produtos
portugueses, a médio/longo prazo podemos aumentar significativamente as receitas
portuguesas e consequentemente os postos de trabalho

