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 c/3.ºCEB Henrique Medina - Esposende
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise económica que o mundo atravessa e o consequente reduzido poder de compra são
fatores primordiais na diminuição da taxa de natalidade. Portugal é o segundo país da União
Europeia (EU) com a segunda taxa de nascimentos mais baixa. Atualmente aos pais é exigido
muito e ao mesmo tempo: disponibilidade e afetividade, dinheiro e responsabilidade. Para
um casal projetar o nascimento de um filho é visto socialmente como um fardo muito pesado.
Torna-se assim de extrema importância criar estratégias e incentivos concretos e exequíveis
que fixem os jovens ao nosso país. Para que este objetivo seja atingido é essencial que se
criem um conjunto de medidas fiscais e benefícios sociais principalmente para os casais
jovens e para as famílias numerosas, com dois ou mais filhos, nomeadamente, medidas na
área laboral criando-se novos empregos e medidas ligadas ao problema da habitação. É
urgente que removam as barreiras, discriminações negativas e entraves sociais e laborais aos
nascimentos de filhos criando-se progressivamente um ambiente mais favorável ao
aparecimento de famílias mais numerosas. É fundamental uma maior flexibilização laboral no
sentido de promover uma melhor articulação entre família e trabalho.É necessário enfatizar o
envolvimento dos avós numa lógica de solidariedade intergeracional.
O projeto de Recomendação da nossa Escola contempla medidas que visam enfrentar o
problema da crise demográfica. Com a primeira medida pretende-se atrair população jovem e
aumentar a natalidade, que terá como consequência a diminuição do envelhecimento. Tal
será possível através da redução das taxas: de IRS, dos equipamentos e eventos culturais, nos
serviços de saúde, aplicadas nos consumos de água, eletricidade, gás e comunicações; criação
de passes sociais para utilização dos transportes públicos; estímulo para a contratação do pai
ou da mãe através de uma taxa atribuída à entidade trabalhadora; suporte dos custos da
creche (atribuição de vale cheque com um valor que só pode ser descontado nas creches); e o
apoio ao arrendamento da habitação. Com a segunda medida pretende-se incentivar a
criação e desenvolvimento das empresas. Estes incentivos podem refletir-se em reduções de
cargas fiscais, subsídios, menos burocracias e outros apoios/facilidades que contribuam para
o desenvolvimento de todas as regiões. A Economia funciona como um ciclo vicioso que afeta
tudo numa sociedade e com as facilidades que o governo possa vir a facultar, podíamos
facilmente criar muitos postos de trabalho e, consequentemente, melhor condições de vida.
Dinheiro gera dinheiro, dinheiro gera condições, condições geram mais conforto para arriscar
na criação de um lar e uma família com dois ou mais filhos.
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Com a terceira medida pretende-se estabelecer uma maior interação/correlação entre a
Escola e o Mercado de Trabalho para uma maior contenção de “cérebros Portugueses” no
nosso país, em vez de os “darmos” a outros países, estragando, os grandes investimentos
feitos na educação. Alguns jovens frustram-se nas suas perspetivas de ingresso no mercado
de trabalho, precisando então de reformular os seus projetos de vida, adotando novas
estratégias, tais como a opção de um novo curso universitário, o retardar da constituição de
uma família, a procura de um emprego numa área diferente da sua formação, ou mesmo a
busca de uma ocupação profissional noutro país. Muitos países já adotaram esta medida, em
que proporcionam aos alunos uma visão mais realista do mercado de trabalho.

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

1. Apostar numa política pró – natalidade com mais intensidade, isto é, criar um
de medidas fiscais amigas das famílias com dois ou mais filhos.

programa

2. Apostar numa política pública mais incentivadora para a abertura de negócios, ou seja,
fomentar a criação de empregos e o desenvolvimento de empresas, de modo a diminuir a
taxa de desemprego.

3. Investir na transição Escola - Mercado de Trabalho.

