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Identificação da Escola:Escola Salesiana de Manique
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

No seguimento do tema “Crise Demográfica: emigração, natalidade, envelhecimento” e das
suas implicações em Portugal (crescimento da emigração, baixa natalidade e envelhecimento
progressivo da população), realidade visível em todas os dados estatísticos recentes,
procurou-se elaborar um projeto viável sem despesa direta do Estado, algo problemático no
atual contexto, composto por três medidas aplicáveis relativamente a esta problemática.
A nossa proposta visa procurar encontrar soluções práticas para o fenómeno do
envelhecimento, enquanto realidade existente, no sentido de promover uma melhor
qualidade de vida para a população sénior. Na generalidade, as pessoas da terceira idade têm
mais tempo disponível e por isso mesmo é nesta etapa da vida que costumam sofrer mais
consequências de solidão, por vivermos numa cultura que sobrevaloriza a juventude, o que
leva o idoso a sentir-se improdutivo e discriminado.
Em relação à opção pela paternidade entre os portugueses, procurámos igualmente
encontrar soluções para a problemática financeira, um dos aspetos que mais limita essa
opção. Os produtos essenciais para as crianças, por vezes, são de facto inacessíveis a muitas
famílias, assim como os horários pouco compatíveis, distâncias ou fundamentalmente
questões financeiras, podem justificar a ausência de creche para uma criança.

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

1. Como primeira medida apresentamos a criação de um programa de incentivo ao trabalho
voluntário da terceira idade, realizado em Centros de Emprego e Formação ou Escolas,
partilhando conhecimentos, nomeadamente de atividades como agricultura, costura,
carpintaria, úteis na atual mudança de paradigma económico. As suas experiências e
conhecimentos, quando bem aproveitadas tornam-se uma mais-valia para a sociedade,
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permitindo assim a reinserção do idoso na sociedade.

2. Como segunda medida promover uma redução de IRC, compatível com a inexistência de
perda de lucros, para as empresas que apoiem financeiramente a criação de creches sociais
na freguesia ou concelho onde se localiza o seu local de funcionamento. Essas creches seriam
gratuitas para os funcionários das empresas que contribuiriam percentualmente segundo o
seu número de funcionários que usufruíssem das mesmas.

3. Por último surge a terceira medida que consiste em criar um tabelamento máximo de
preços para um cabaz de bens essenciais para crianças. Com a criação de um cabaz de
produtos essenciais para bebés e crianças até aos 4 anos, como fraldas, papas e leite em pó,
determinando um preço máximo, ao qual a maioria das pessoas pudesse ter acesso.

