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:Colégio Pedro Arrupe
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar - Ensino Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Os problemas demográficos afetam cada vez mais as sociedades dos países com maiores
índices de desenvolvimento. O envelhecimento da população, a baixa taxa de natalidade e a
subida da taxa de emigração afetam sobremaneira a população portuguesa, principalmente
no período de crise económica em que vivemos.
As nossas medidas visam, estimular o rejuvenescimento da população ativa, permitindo a
fixação dos jovens no nosso país, aumentando o dinamismo económico e o rendimento
disponível nas famílias. Visam também aumentar o apoio prestado os casais aquando o
nascimento dos seus filhos.

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

1. Baixar a idade mínima de acesso à pensão completa da Segurança Social por aposentação
dos 66 para os 64 anos de idade.

2. Aumentar em 10% os valores do abono de família a atribuir em todos os escalões .

3. Aumentar o período de licença parental inicial exclusiva da mãe, de gozo obrigatório após o
parto, para doze semanas.
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