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 da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada
Círculo: São Miguel - Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive uma crise demográfica grave e nos próximos anos poderá perder cerca de 10%
da sua população, são necessárias medidas efetivas do governo para ultrapassar e/ou
minimizar esta tendência. Esta crise é grave proque junta motivos estruturais, como a queda
da taxa de natalidade, e conjunturais, como as emigrações por causa da crise. Segundo o
governo cerca de 100 mil portugueses emigram por ano desde 2010.
Perante esta imagem, nos debates económicos, políticos, demográfico, sociológicos, tem vido
a tornar-se consensual a ideia da existência duma relação de causalidade direta entre o
conjunto de mudanças demográficas em curso, particularmente o envelhecimento da
população e a cessação do crescimento da mesma, com a redução generalizada dos direitos
sociais e do nível médio dos salários, promovendo os movimentos migratórios.

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

1. Incentivar a natalidade reduzindo o IVA dos bens de primeira necessidade para as crianças.
Acabar com a discriminação às famílias formalmente construídas relativamente às familias
monoparentais. Defendemos, igualmente, o investimento no desenvolvimento da legislação
atual no que se refere à Procriação medicamente assistida e o maior investimento ao sistema
de apoio à fertilização de casais com dificuldade de construir e fundar as suas famílias.

2. .Criação de Sessões de esclarecimento nas Escolas secundárias, profissionais e ensino
superior sobre os programas de mobilidade promovidos pela Comissão Europeia, como os
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intercâmbios e os estágios que existem na União Europeia, fazendo assim, com que os jovens
obtenham as informações corretas. Esta abertura à União Europeia e às suas oportunidades
fará com que os jovens quando regressarem ao seu país possam trazer ideias inovadoras para
o desenvolvimento do mesmo.

3.

