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 Profissional de Arqueologia
Círculo: Porto
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Em 2012 foi assinalado o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
Gerações que alertou para a questão da inversão da pirâmide demográfica que se está a
verificar, mostrando que cada vez mais devemos ocupar os nossos séniores, fazendo com que
eles sejam parte ativa da sociedade. Da mesma forma, a sociedade, através da política, deverá
criar mecanismos para, por um lado não deixar sair os seus jovens e, por outro criar incentivos
para o primeiro emprego, para o reforço da família e para a segurança dos contratos de
trabalho.
O tema “crise demográfica”, ao nível da emigração, ou seja, saída de população do seu país
rumo a outro país, para aí trabalhar, estudar e residir, acarreta impactos significativos ao nível
da natalidade e acentua drasticamente o envelhecimento de um país, na medida em que, o
alvo preferencial são os jovens e os adultos em idade ativa.
Deste modo, a crise demográfica é a equação final, em que o resultado da emigração retrata
fielmente a relação da natalidade com o envelhecimento.
Tendo como pano de fundo este paradigma, vivemos uma situação enigmática em que “um
presente sem crianças é um amanhã sem futuro”.

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

1. Promoção de bolsas de voluntariado para jovens recém-licenciados de modo a adquirir
experiência profissional e valorização social.
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2. Redução “significativa” do pagamento de IRS aos casais que pretendem ter filhos. À medida
que o agregado familiar aumenta, deverão ocorrer casos de isenção do pagamento de IRS,
num período de tempo nunca inferior a cinco anos.

3. Reintrodução do Abono de Família a casais da classe média e reforço dos valores
presentemente atribuídos às classes mais baixas de rendimentos.

