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Identificação da Escola: Escola Tecnológica e Profissional de Sicó - Polo de Penela
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

Um dos grandes problemas da crise demográfica é a baixa taxa de natalidade. Propomos
então o aumento do abono de família, com um incremento relativamente ao número de
filhos; Nós entendemos que tem de haver um incentivo ao nascimento do 3º filho. Esse
incentivo seria então o aumento do abono, redução de impostos à família a partir do 3º
nascimento e bonificações do IRS para estas famílias numerosas. Seria também possível o
aumento de 1 mês na licença da maternidade e ainda acesso totalmente gratuito ao
planeamento familiar. Além disso, terá de haver mais facilidades laborais para a maternidade.
Acreditamos que após implementação desta medida, os casais sentir-se-ão mais incentivados
à procriação e a taxa de natalidade aumentará.

A nossa segunda medida está relacionada com aulas práticas. Defendemos que deverá ser
aumentado o número de aulas práticas e, por sua vez, o número de cursos profissionais para
que assim se aumentem as capacidades técnicas. Jovens com experiência, bem preparados e
competentes são convidados para melhores cargos. Esta medida fará com que os jovens se
fixem no nosso país, ajudando à diminuição do envelhecimento. Trabalhadores vindos de
cursos onde impera a prática, a experiência, são trabalhadores propícios a fazerem a sua
empresa crescer, o que resultará em maior produção e exportação – o que fará com que as
empresas cresçam, se expandam criando mais postos de trabalho, ou seja, menos
desemprego, menos emigração! Mais economia para Portugal!

A nossa última proposta aberta a discussão está relacionada com a diminuição da carga fiscal
sobre os trabalhadores com idade inferior a 30 anos nos primeiros três anos de emprego.
Como sabemos os jovens no seu primeiro ano de trabalho, estão isentos na Segurança Social.
Mas será que basta esta isenção de 12 meses para que os jovens consigam iniciar as suas
vidas como independentes? Não cremos. O aumento de um para três anos dar-nos-á maior
estabilização económica e maior independência, ressuscita ajudas na criação do próprio
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emprego e, claro, será uma ajuda para os jovens terem preferência pelo emprego
nacional.

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

1. “Incentivar o incremento da natalidade”

2. “Maior número de aulas práticas e cursos profissionais para aumento de capacidades
técnicas”

3. “Diminuição da carga fiscal sobre os trabalhadores com menos de 30 anos nos primeiros
três anos de emprego”

