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:Secundária de S. João da Talha
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em relação à 1ª medida:
Como o país atravessa uma crise financeira que afeta principalmente os jovens, apoiamos
uma atribuição de benefícios fiscais, sob a forma de uma dedução de 33% na taxa de IRS, para
jovens adultos até aos 30 anos. Estes mesmos benefícios fiscais ajudarão os jovens a construir
uma vida, uma vez que ao pagarem menos IRS terão mais dinheiro ao seu dispor no final do
mês, dinheiro esse que poderá ser investido, pelos próprios jovens, nas suas necessidades,
proporcionando assim uma situação financeira mais estável. Esta ajuda, por parte do estado,
ajudará os jovens a atravessar esta crise, criando as condições necessárias para que os
mesmos se mantenham em Portugal.
Em relação à 2ª medida:
Após uma pesquisa, chegámos à conclusão de que os benefícios fiscais atualmente atribuídos
às famílias, com dois ou mais filhos, são insignificantes, sendo que o abono de família chega
até a ser vetado a certas famílias devido ao seu escalão de IRS (escalão esse que acaba por
transmitir uma ideia errada sobre a situação financeira das famílias, uma vez que algumas
possuem elevadas dívidas por pagar, afetando o seu modo de vida e retirando-lhes o tal
conforto financeiro que, segundo os escalões de IRS, possuem).
Por estas razões acreditamos que um aumento na majoração da taxa de IRS, consoante o
número de filhos, incentivará os jovens a terem mais do que um filho, uma vez que os seus
custos financeiros não serão tão "pesados".
Em relação à 3ª medida:
Uma vez que um dos problemas que os pais enfrentam após o nascimento de um filho é onde
o deixar enquanto estão no trabalho, tendo em conta que muitas vezes os infantários
possuem preços demasiado elavados para os pais conseguirem suportar, ou não dispõem de
vagas, uma vez que os infantários mais acessíveis já se encontram sobrelotados. Propomos
uma solução para este problema através dum incentivo às empresas privadas, sob a forma de
uma dedução na taxa de IRC, para as empresas que disponibilizarem infantários gratuitos (ou
de preços acessíveis) para os seus trabalhadores, nos locais de trabalho ou perto deles.
Como os filhos se encontrarão num sítio seguro onde os pais poderão visitar a qualquer
momento, quer seja na hora de almoço ou numa pausa de trabalho, os pais mais recentes não
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sentirão tantas saudades, alcançarão uma maior paz de espírito e poderão concentrar-se no
seu trabalho, aumentando assim a sua produtividade e resolvendo um dos problemas
enfrentados pelos pais. Além disso também diminui o tempo e encargo financeiro gasto em
deslocações, o que também contribui para uma diminuição do stress diário, contribuindo para
um melhor rendimento do trabalhador.

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

1. Atribuição de benefícios fiscais para jovens adultos até aos 30 anos;

2. Aumento, em termos quantitativos, dos benefícios fiscais atribuídos às famílias com dois ou
mais filhos;

3. Atribuição de benefícios fiscais a empresas privadas que criassem infantários gratuitos, nas
suas instalações, para os seus empregados;

