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 Santa Maria -Sintra
Círculo: Lisboa
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Como jovens portugueses sensíveis e proativos, estamos conscientes da grave crise
demográfica em que se encontra Portugal, à semelhança da generalidade dos países
europeus, a qual compromete a sustentabilidade das gerações futuras. A grave crise
económica, social, política e até cultural, torna a situação mais dramática.
As consequências do envelhecimento da população, e da baixíssima taxa de natalidade
começam a fazer-se sentir, mas será ao longo das próximas décadas que este problema
assumirá uma magnitude verdadeiramente avassaladora e, por isso, urge identificar e
implementar medidas que visem dar uma resposta eficaz.
Esta crise é, também, resultado evidente da instabilidade social sentida pelos jovens
casais, do desinvestimento na educação e na saúde públicas, na diminuição do consumo e no
consequente aumento do custo de vida, levando muitos jovens a emigrar, perdendo-se, não
só parte do tecido laboral mas também comprometendo a renovação geracional interna.
Constata-se a falta de estímulo ao aumento da taxa de natalidade, factor essencial para o
equilíbrio social e económico, evidenciando o desequilíbrio da pirâmide etária, materializado
no elevado número de idosos e na diminuta população em idade activa.
Perante a fragilidade do nosso estado social, da rede de infra-estruturas, de
equipamentos colectivos e da divisão administrativa pensados para um Portugal de ontem,
cabe-nos a nós jovens, um papel de altíssima responsabilidade na reflexão e construção de
medidas que assegurem não só o regresso dos nossos jovens como também a consolidação
TM
da nossa independência económica e sustentável num Portugal na Europa e para o Mundo.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Diminuição do IRC e em condições especiais para as PME's

2. Criação de condições favoráveis à natalidade no sentido de proporcionar aos casais um
ambiente propício ao bem estar familiar, facilitando o arrendamento habitacional jovem e
aumentando a licença de maternidade para 52 semanas, assegurando as regalias laborais.

3. Investimento estatal na produção nacional para a criação de emprego, em áreas
suscentáveis, de modo a evitar a emigração e propiciar a fixação dos jovens em Portugal.
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