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: Escola secundária de Estarreja
Círculo: Aveiro
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Concordamos que o tema proposto para o “Parlamento dos Jovens 2014” suscita
preocupação à nossa sociedade e a sua discussão é, cada vez mais pertinente.
Hoje em dia, a emigração verifica se em grande peso na sociedade portuguesa . Segundo um
estudo, maior parte da população portuguesa não se ve com futuro em Portugal o que leva ao
grande aumento da emigração à procura de um nivel de vida mais aceitável.
Este fator vai afetar a natalidade e o envelhecimento. A população jovem é a faixa etária que
mais recorre a este movimento migratório o que causa o envelhecimento da população e
consequentemente a diminuição da natalidade.
Todos estes fatores não favorecem o desenvolvimento do nosso país, pelo contrário, são um
entrave para o desenvolvimento e crescimento, pois Portugal perde população
mariotarianente jovens com grandes qualificaçoes o que seriam uma mais valia para o país.
Estes problemas tocam a generalidade das famílias o que provocam um entrave a desafios
que há pouco tempo não constituíam uma prioridade no projeto de vida. Assim, que futuro
nos espera? Futuro em Portugal com possibilidades para constituir uma familia?
Com base nesta preocupação, que nos irá afetar, propomos duas medidas que poderiam
ajudar resolver uma parte destes enormes problemas.

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

1. - Menos horas de trabalho semanal para mãe/pai/encarregado de educação

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.

2. - Reduzir impostos para os jovens de inicio de carreira até 3 anos com salário inferior a
2000 euros mensais.

3.

