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 Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A Crise Demográfica é uma realidade que se tem vindo a agravar nos últimos anos no nosso
país. Este problema, se não for contrariado com medidas claras e eficazes, poe em causa o
futuro de Portugal como país soberano e independente, bem como do correto funcionamento
das instituições que são o garante do nosso modo de vida europeu. Efetivamente, a Crise
Demográfica constitui um problema e um desafio para a Segurança Social, para as famílias
portuguesas, para os trabalhadores e para os jovens que terminam os seus estudos.
Como tal, urge desenvolver medidas que se apliquem aos três domínios definidos pelo tema
do Parlamento dos Jovens deste ano: natalidade, emigração e envelhecimento. Assim,
aspiramos que o Estado possa conceder benefícios fiscais, através do IRS, aos casais e às
famílias que pretenderem ter filhos e as que já têm. Deste modo, todos os intervenientes
ficarão beneficiados, os casais investirão na economia, uma vez que têm recursos que
advieram das isenções fiscais e, com isso, o Estado verá as suas receitas aumentarem.
Também, como já acontece em outros países da Europa, defendemos a proteção da mulher
no mundo do trabalho e, por isso, pretendemos propor medidas para que as mulheres que
estejam grávidas ou que tenham filhos, possam ter um horário mais repartido ou reduzido,
para proporcionar uma educação de qualidade e acompanharem o crescimento dos filhos.
Defendemos os valores da família que há muito foram esquecidos num país que só se
preocupa com aspetos mais imediatos como bens materiais e lucros, que não satisfazem o ser
humano em absoluto.
Pelo que referimos, apresentamos três medidas que consideramos importantes para
contraria a Crise demográfica que se vive em Portugal.

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

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.

1. Aposta na Economia Nacional - Defendemos a criação de um programa de Emprego Jovem,
uma vez que não estamos a aproveitar a mão-de-obra qualificada dos jovens que actualmente
emigram, e que realizaram a sua formação escolar e académica subsidiada pelo Estado
português.

2. Incentivos à natalidade: Propomos a diminuição do horário de trabalho das mães e o
aumento, através de subsídios, do rendimento disponível das famílias para fazer face às
despesas com a criança nos primeiros anos de vida. Uma vez que a licença de maternidade é
de curta duração, deve apostar-se na criação de creches públicas ou particulares subsidiadas
pelo Estado.

3. Melhorar o Sistema de fronteiras: Sem por em causa a Convenção de Aplicação do Acordo
de Schengen, propomos a implementação de um sistema de fronteiras mais criterioso que
permita facilitar a entrada de pessoas capazes de gerar riqueza em Portugal.

