Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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Identificação da Escola: Escola Secundária Inês de Castro
Círculo: Porto
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Desde o ínico do século XXI, a taxa de natalidade em Portugal é uma das mais baixas do
mundo e como forma de inverter a situação atual, passamos a apresentar algumas medidas.
A nossa primeira proposta incide na preocupação de desenvolver as regiões do interior do
país através dos três sectores da ecónomia com o objetivo de fixar uma população jovem
proporcionando-lhes empregos ligados a estes sectores, aproveitando e explorando as
potencialidades das regiões, acabando por oferecer melhores condições de vida à população.
O aumento da licença de paternidade e maternidade, é outra das medidas e com ela
pretendemos que haja um melhor acompanhamento do crescimento dos filhos por parte dos
pais, considerando a duração atual da licença de paternidade (quase inexistente) e
maternidade.
Por fim, a última medida consiste na redução do IVA nos produtos materno-infantis, tendo
em conta a quase inacessíbilidade dos mesmos, uma vez que estes são abrangidos pela taxa
máxima, 23%.
Deste modo, a resolução da crise demográfica passa pelo rejuvenescimento da nossa
população.

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

1. Desenvolvimento das regiões do interior do país, através do fomento do sector secundário.

2. Aumento da licença de maternidade e paternidade, garantindo a continuidade do emprego
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após o fim da licença.

3. Redução do IVA nos produtos materno-infantis.

