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 Nordeste
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, à semelhança do que tem vindo a ocorrer nos países desenvolvidos, todos os
indicadores são unânimes ao apontar Portugal no caminho de uma grave crise demográfica. A
nossa crise demográfica parece ser tão ou mais grave do que a nossa crise financeira. Estamos
perante um grave problema que necessita ser resolvido urgentemente. Em 1960 o número de
filhos por mulher era de 3,2 filhos enquanto na atualidade esse valor situa-se apenas em 1,37,
valor esse muito abaixo do número mínimo para a substituição de gerações que é de 2,1.
É notório o crescente desincentivo à natalidade e às futuras mães, existindo nos últimos anos,
sucessivos cortes nos apoios à natalidade. Esse, é já um problema real e evidente que poderá
afetar negativamente a sociedade portuguesa a curto prazo. Será necessário investir a sério
no apoio à maternidade, na educação e saúde das crianças, ter uma política que apoie a
natalidade, estabilidade no emprego e direitos laborais que protejam a maternidade e
medidas que evitem a emigração.
Assim, apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Aumento da licença de maternidade/paternidade para 8 meses sem prejuízo nos
apoios/vencimentos dos progenitores e restabelecimento do abono de família para todas as
famílias portuguesas, sem quaisquer restrições.
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2. Legislar no sentido de evitar que a mulher seja dispensada/despedida e/ou alvo de
qualquer tipo de discriminação no seu local/posto de trabalho e por outro lado medidas de
incentivo às empresas que contratem funcionários do sexo feminino como forma de
combater não só a discriminação do género bem como proteger as futuras mães.

3. Proporcionar linhas de incentivo cada vez mais fortes de apoio às empresas que contratem
jovens trabalhadores/jovens desempregados e apostar cada vez mais em medidas de
incentivo ao empreendedorismo. evitando assim que estes jovens emigrem em busca de
outras oportunidades.

