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
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Identificação da Escola:Escola Tecnológica Artística e Profissional de Pombal
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal atravessa uma grave crise demográfica que se tem vindo a acentuar nos últimos
anos. O número de nascimentos tem vindo a diminuir, registando-se em 2013 um novo
mínimo histórico. A dificuldade em arranjar o primeiro emprego, a instabilidade e insegurança
que se vive em relação ao futuro, a falta de garantias para o sustento dos filhos, leva a que as
famílias optem por ter menos filhos, em muitos casos apenas um, o que não permite a
renovação das gerações.
Outro fator que contribui para o acentuar da crise demográfica é a emigração jovem,
crescente. Os jovens procuram noutros países melhores condições de vida e uma estabilidade
económica que não encontram em Portugal. Por outro lado o número de imigrantes no nosso
país tem vindo a registar quebras. Tendo em conta a situação descrita anteriormente, as
nossas medidas procuram a criação de mais postos de trabalho, assim como, dotar as famílias
de maior estabilidade financeira e de melhores condições de vida.

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

1. Redução do IRS e aumento do abono às famílias com dois ou mais filhos, revendo os
Escalões de rendimentos de referência do agregado familiar e reajustando as receitas e as
despesas e do Estado, por forma a promover o bem-estar das famílias.

2. Incentivo à criação de postos de trabalho em áreas como agricultura, pescas e turismo,
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fomentando a formação e o emprego jovem nas referidas áreas.

3. Ajustar o horário de funcionamento das estruturas de apoio existentes tais como creches,
jardins de infância, permitindo harmonizar os horários de trabalho das famílias com o
funcionamento das referidas instituições.

