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 D. Dinis-Santo Tirso
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente a taxa de natalidade em Portugal é de 9%0 ,colocando o nosso país num dos
lugares mais baixos na Europa. Desde os anos cinquenta que também a taxa de mortalidade
tem vindo a baixar e a esperança média de vida a subir, contribuindo assim, para o
progressivo envelhecimento da população portuguesa. Nos últimos anos, a situação
económica do nosso país tem obrigado um elevado número de pessoas a emigrar,
procurando no estrangeiro o trabalho que cá não encontram. Entre a população que tem
emigrado, é de registar um elevado número de jovens que ao iniciar a sua vida além
fronteiras, pode não regressar ao seu país.È pois necessário e urgente alterar esta situação,
procurando incentivar o aumento da natalidade e criar emprego que fixe a população. Neste
sentido, propomos algumas medidas, que apontam caminhos para a resolução dos
problemas, que podem a médio prazo pôr em causa a sustentabilidade do nosso país.

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

1. "Investimento e apoio ao ensino pré-primário "
Com o objectivo de apoiar as famílias portuguesas a diminuir os encargos com os filhos,
aumentar a oferta do ensino pré-primário gratuito. Os encargos com a alimentação e fraldas,
estariam incluídas durante as horas de permanência das crianças na escola, permitindo aos
pais poupar no seu rendimento. Também seria possível às mães regressar mais cedo ao
mercado de trabalho e diminuir as preocupações com o bem-estar dos filhos. O absentismo
também seria menor devido aos cuidados prestados às crianças.
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2. "Diminuição dos impostos nas exportações e aumento nas importações"
Desta forma valoriza-se o nacional e desvaloriza-se o importado, só importando o
estritamente necessário e explorando os recursos nacionais. Desta forma tornávamos a nossa
balança comercial mais positiva, criávamos riqueza. A implementação de empresas
transformadoras em Portugal criaria mais postos de trabalho, diminuindo o desemprego e,
consequentemente a emigração. Com a diminuição da emigração jovem , podiamos aumentar
a taxa de natalidade no nosso país, porque se houver emprego estável em Portugal, não se
deslocarão para o exterior e terão os seus filhos aqui, contribuindo para a economia do nosso
país.

3. "Diminuição do IVA em bens de primeira necessidade"
Pretendemos com esta medida baixar o IVA em bens considerados necessários para uma vida
digna. As famílias teriam um maior rendimento familiar , com menos gastos , podendo fazer
poupanças ou investimentos no bem-estar da família e na educação dos seus filhos.

