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 Agrícola Quinta da Lageosa
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive, atualmente, uma grave crise demográfica que se junta à crise económica e
social. A crescente feminização da população ativa, que conduziu ao surgimento de novos
modos de vida de organização familiar, bem como, a diminuição da taxa da natalidade (somos
o 5º país da Europa com mais baixas taxas de natalidade); a aceleração do fenómeno da
emigração verificado nas últimas décadas; a diminuição do número de imigrantes; o grande
envelhecimento da população portuguesa e a instabilidade em termos económicos
apresentam-se-nos como as principais causas do flagelo que estamos a viver no nosso país em
termos demográficos. Quando questionados sobre os motivos que justificam tão baixas taxas
de natalidade, os protugueses apontam, por um lado, os custois financeiros e a dificuldade
em arranjar emprego e, por outro, as questões relacionadas com as condições de trabalho.
Pelo exposto, a Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa propõe as seguintes medidas:

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

1. Criação de benefícios fiscias para famílias numerosas como, por exemplo, redução nas
tarifas da eletricidade, da água e do gás; maior redução do valor das propinas em função do
número do agregado familiar; criação de um "banco" de material escolar que seria
emprestado anulamente aos alunos, evitando assim os elevados custos que a sua aquisição
tem para as famílais portuguesas; aumento do valor do abono familiar (não nos podemos
esquecer que, nos últimos três anos, meio milhão de crianças perderam o direito ao abono
familiar).
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2. Criação de incentivos para as empresas que implementem medidas de promoção da
conciliação entre o trabalho e a vida familiar como, por exemplo, criação de processos de
certificação de qualidade que incluissem auditorias sociais sobre esta matéria e dos quais
decorressem alguns benefícios fiscais como, por exemplo, redução nas taxas a pagar à
segurança social e nos seguros de trabalho.

3. Redução da carga fiscal na comercialização dos produtos nacionais. Deste modo, dão-se
incentivos à criação de novas empresas e, consequentemente, de novos postos de trabalho,
permitindo, igualmente, aumentar a possibilidade de exportação.

