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 Secundária Carlos Amarante
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal, atualmente, enfrenta um envelhecimento duplo: nascem cada vez menos
crianças e a esperança média de vida tem vindo a aumentar. Dado que é uma situação que
tende a agravar-se, é crucial uma intervenção urgente. É necessário oferecer condições de
excelência para incentivar a população a ter mais filhos. Assim sendo, propomos estímulos à
natalidade, não diretamente monetários e relacionados com a atribuição de subsídios , mas
sim a criação de condições favoráveis para que os casais possam ter filhos, aplicando uma
taxa reduzida (6%) em produtos de puericultura e em manuais escolares , ajustando os
impostos ao número de filhos e rendimentos.
Todos os dias nos deparamos com a cruel realidade de jovens recém formados, aliás muito
qualificados, nos quais o estado investiu na educação, que têm de abandonar o país por falta
de oportunidades e emprego. Desta forma, propomos facilidades burocráticas no que toca à
criação de empresas, conjugando isso com incentivos para que as grandes empresas
adquiram produtos fabricados por pequenas e médias empresas. As grandes empresas são
fornecidas pelas P.M.E. e estas ganham capital e, consequentemente, podem investir em si e
desenvolver a exportação.

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

1. Aplicar uma taxa reduzida (6%) em produtos de puericultura e em manuais escolares.

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.

2. Ajustamento de impostos consoante o número de filhos e rendimentos.

3. Reduzir as burocracias para a criação de empresas e incentivar a aquisição de produtos de
pequenas e médias empresas, por parte das grandes.

