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 Técnico Profissional de Cantanhede
Círculo: Coimbra
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A renovação geracional é determinante para o desenvolvimento do país e para a
sustentabilidade financeira das instituições. Nesse sentido, há que delinear medidas que
permitam equilibrar a taxa de natalidade com a taxa de envelhecimento porque o
desequilíbio destes dois indicadores poderá conduzir à falta de população ativa que garanta
ao país o funcionamento dos sistemas de apoio, quer dirigidos aos jovens quer aos idosos,
como por exemplo, escolas, sistemas de saúde ou sistemas de segurança social.
Posto isto e tendo como objetivo direto aumentar os níveis de natalidade e reduzir a
emigração, os deputados eleitos da ETPC apresentam à Assembleia da República as seguintes
recomendações.

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

1. Valorizar a parentalidade no cálculo das pensões de reforma, antecipando a reforma para
os 60 anos sem qualquer tipo de sanções para os casais com 3 ou mais filhos.

2. Oferecer aos jovens casais um pack recem-nascido, pack este anteriormente recolhido pelo
centro de recolha/entrega de equipamento e permitir que todos os pais tenham um horário
flexível por forma a acompanharem o crescimento dos seus filhos.
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3. Incentivar do ponto de vista fiscal as empresas a aceitar protocolos de estágio para os
jovens em formação e reforçar esses mesmos incentivos quando as empresas oferecem um
posto de trabalho como 1º emprego dos jovens.

