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Identificação da Escola: E.S. da Lousã
Círculo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Um dos grandes problemas do nosso país consiste no envelhecimento da população,
provocado pela baixa taxa de natalidade e pelo aumento da emigração. Esta situação conduz
o país a uma situação crítica, nomeadamente no que se refere à sustentabilidade das contas
públicas. Temos muitos pensionistas a receber pensões do Estado e poucos pessoas no activo,
a pagar impostos. Concluindo, precisamos dos nossos jovens, em Portugal, empregados e a
constituir família.
Propomos, assim medidas tendentes a reduzir a emigração e a aumentar a taxa de natalidade.

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

1. Para combater a emigração consideramos essencial o apoio do Estado aos setores primário
e secundário, concedendo incentivos/subsídios aos jovens para se dedicarem à agrícultura e
criarem novas e inovadoras empresas.

2. Como política natalista, consideramos primordial a atribuição de subsídios/ajudas de custo
aos pais que atingissem a média suficiente para a renovação de geração (tais como a
diminuição do custo dos transportes públicos e da habitação e a descida IRS para famílias
numerosas)
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3. Para aumentar a taxa de natalidade achamos que se deveria também diminuir o horário
laboral do pai ou da mãe durante os primeiros 2 anos de bebé, sem sem redução de
ordenado.

