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participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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Identificação da Escola:Escola Secundária de Caldas das Taipas
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal enfrenta actualmente a maior crise demográfica alguma vez registada. Deparamonos com cada vez mais população a emigrar, evidenciando-se a partida de jovens qualificados
para o estrangeiro; o número de nascimentos cada vez mais baixo e a consequente população
envelhecida.
É portanto necessário criar e implementar medidas que combatam esta situação. Assim
sendo, a nossa primeira medida consiste na diminuição da idade da reforma consoante as
profissões. Isto é, cada profissão e área profissional teria a sua própria idade de reforma
(limite de idade ativa), uma vez que os desgastes que provocam nos seus trabalhadores são
diferentes. Embora todas as profissões desgastem física e psicologicamente, os níveis de
desgaste variam, pelo que 67 anos é uma idade demasiado avançada para que as pessoas
estejam em pleno e consigam desempenhar da melhor forma as suas funções. Assim sendo,
seriam definidas as idades de reforma para cada profissão. Desta forma, daríamos mais anos
de descanso aos mais velhos e mais oportunidade de emprego aos mais jovens, permitindo a
modernização das empresas e entidades empregadoras em Portugal.
Com a segunda medida pretendemos combater a emigração, de forma a que os jovens
possam permanecer no país e ajudem, com as suas capacidades e qualificações, a estimular a
economia de Portugal. Estes são dotados de dinamismo, criatividade e novos métodos de
trabalho que podem revolucionar o mercado empregador. Assim, é necessário que estes
tenham boas oportunidades de emprego e sintam que Portugal sabe acolher e utilizar da
melhor forma as suas habilitações, para que não sintam necessidade de emigrar. No entanto,
o que acontece actualmente, é que os jovens não encontram emprego e partem para outros
países, sendo os países de acolhimento os únicos beneficiados.
Por fim, a nossa terceira medida destina-se ao combate à diminuição da natalidade:
Com os salários baixos, a instabilidade nos empregos e uma carga fiscal muito elevada, as
famílias portuguesas ponderam muito na decisão de ter filhos, pois isto vai trazer inúmeras
despesas para a sua economia familiar.
As famílias optam por ter apenas um filho, de forma a não ter os gastos que uma família
numerosa implica. Assim, se o Estado aplicasse uma redução da carga fiscal no IMI e no IRS os
casais não teriam tanto receio de alargar o agregado familiar, pois já conseguiriam suportar as
despesas consequentes do nascimento de mais uma criança.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Diminuir a idade de reforma, consoante as profissões.

2. Dar prioridade aos jovens no mercado de trabalho.

3. Reduzir os cargos fiscais no IMI e IRS às famílias que pretendem ter 2 ou mais filhos

