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: IG - Escola Profissional de Gouveia
Círculo: Guarda
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que o Povo é a raiz fundante do Estado;
Considerando que, hodiernamente, Portugal se debate com uma crise demográfica grave, já
por mor da emigração crescente, já por razões atinentes à natalidade decrescente e já pelo
facto incontroverso concernente ao envelhecimento da sua população,
Recomendamos:

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

1. Que sejam prosseguidas políticas tendentes à fixação dos jovens no território nacional,
nomeadamente através da concessão de amplíssimos benefícios fiscais aos empreendedores
e da efetiva desburocratização no que se refere à criação de empresas.

2. Que se proceda ao aumento significativo do abono de família de acordo com a condição
económica do agregado familiar e, outrossim, à diminuição expressiva da carga tributária
tangente às famílias numerosas (com três ou mais filhos).

3. Que seja reforçada a proteção social na terceira idade, já que se não duvida que os jovens
de hoje, perante uma perspetiva de desproteção no futuro, terão mais uma razão para
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emigrar.

