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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello - Ansião
Círculo: Leiria
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em consideração que o tema do Projeto Parlamento dos Jovens deste ano letivo “Crise
demográfica (emigração, natalidade, envelhecimento) é um problema dos nossos tempos,
com enormes repercussões a nível populacional, económico e sociológico, urge por parte de
todos nós, sociedade em geral e políticos, uma reflexão, debate e tomada de medidas
devidamente estudadas e planeadas.
Neste sentido propomos:

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

1. Redução progressiva da Taxa Social Única (TSU) para as empresas e trabalhadores com dois
ou mais filhos.

2. Baixar o IRC para as pequenas e médias empresas e a atribuição de créditos ou
financiamentos a projetos empresariais potencialmente rentáveis, cuja taxa TSU para as duas
entidades seja 2/3 do valor em vigor, durante os dois primeiros anos da empresa.

3. Tomada de uma política conjunta que passe pela flexibilização do mercado de
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arrendamento habitacional e concessão de créditos ou benefícios para jovens pais com filhos
pequenos e / ou com algum tipo de dependência.

