Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional Amar Terra Verde - Vila Verde
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

A jovialidade é um tesouro para qualquer país. Porém, atualmente, Portugal enfreta um
futuro envelhicido, ausente de dinamismo e empreendedorismo.
Em suma, a baixa natalidade aliada ao aumento exponencial do desemprego e por
conseguinte, da emigração impede o crescimento e desenvolvimento da nação.
Assim, no sentido de inverter esta tendência, e criar condições empreendedoras e
potencializadoras da natalidade e empregabilidade, apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Reduzir as horas laborais para as famílias com filhos até aos 3 anos de idade, bem como

maior flexibilidade e apoio por parte da entidade patronal.

2. Incrementar a comparticipação do estado na saúde (medicamentos, consulta e tratamentos
de fertilidade), habitação, educação e aquisição de produtos alimentares, higiene e cuidados
infantil. Assim como a redução das taxas tributárias para as familias com mais de um filho, de
acordo com o rendimento familiar.
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3. Apoiar e incentivar o empreendedorismo jovem e a investigação científica e tecnológica, no
sentido de criar postos de trabalho, e, consequentemente, evitar a emigração, promovendo o
desenvolvimento socioeconómico do país.

