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Identificação da Escola:Agrupamento de Escolas n.º1 de Ponte de Sor - Escola Secundária de
Ponte de Sor
Círculo: Portalegre
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Portugal assiste, na atualidade, a uma crise demográfica. Esta crise tem conduzido o país a
um envelhecimento populacional sem precedentes. Na origem deste problema estão sem
dúvida causas demograficas e económicas que urgem resolver-se. É necessário que a
natalidade aumente significamente e que se distancie dos valores da mortalidade. Para tal, é
necessário que o país melhore a sua condição económica de forma a criar emprego aos jovens
adultos nacionais e também a estrangeiros. Assim, Portugal diminuirá a forte emigração
jovem, fixando-a, e atrairá população jovem estrangeira. Portugal verá, certamente a sua
população a rejuvenescer através do aumento da população jovem adulta e do seu contributo
para o aumento da natalidade. Portugal recomeçará, progressivamente, a ter uma população
dinâmica, empreendedora e mais confiante, capaz de ajudar o país a desenvolver-se de uma
forma sustentada.

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

1. Propomos que o Estado português estimule a fixação de empresas (nacionais e
estrangeiras) através de incentivos fiscais capazes de criar postos de trabalho com os
seguintes objetivos:
- travar a emigração;
- estimular e imigração de população jovem adulta;
- estimular o crescimento e desenvolvimento económico do país;
- melhorar as condições de vida das famílias;
- rejuvenescer a população.;
- desenvolver uma mentalidade de que famílias numerosas são sinónimo de alegria,
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empreendedorismo, dinamismo, solidariedade …

2. Propomos que o Estado português incentive as empresas a criar postos de trabalho para
funcionários com famílias numerosas (mais de 3 filhos), através, por exemplo, de benefícios
fiscais à semelhança do que acontece atualmente com as empresas que dão o primeiro
emprego.

3. Defendemos a criação de um “cheque família numerosa“ atribuído a famílias carenciadas
devidamente ajustado às suas necessidades para que estas sintam segurança na garantia do
seu bem-estar (alimentação, habitação, educação, vestuário e saúde).

