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 Secundária de Mira de Aire
Círculo: Leiria
Sessão:Ensino Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A população portuguesa está cada vez mais envelhecida. De ano para ano assistimos a olhos
vivos a um envelhecimento da população e a um crescimento demográfico negativo.
Cada vez nascem menos crianças, quer dizer que em média as pessoas tem 1.03 filhos. Assim
não se consegue entender como é que um país em que a população se encontra envelhecida,
onde para cada 100 pessoas ativas há certa de 25 pessoas idosas a seu cargo. Por outro lado,
não existem apoios ou incentivos para nascimentos.
Partindo para outro tema, o desemprego, a taxa atual anda à volta dos 24%, ou seja, 165,9
mil pessoas entre os 15 e os 24 anos, segundo o instituto nacional de estatística não arranjam
emprego, daí não se entender como é que o governo aumenta a idade da reforma sabendo
perfeitamente que um indivíduo com 60 anos não tem a força nem o ritmo de trabalho de um
indivíduo de 20 anos. Não havendo emprego para os jovens existe uma tendência para
emigrar, se tal acontecer haverá uma probabilidade de estes jovens que emigram
constituírem família fora de Portugal, em países onde o desemprego jovem é menor e os
incentivos e apoios à maternidade são maiores.
Portugal é um dos países da Europa em que a idade da maternidade é mais tardia e situação
agrava-se porque cada casal tem poucos filhos.
Em suma Portugal tem muitos idosos e poucos jovens, e os poucos jovens não tem emprego
o que conduz a uma emigração excessiva da população jovem.
Não podemos deixar que isso aconteça durante mais tempo, pois este problema que hoje
afeta uns e no futuro poderá afetarmo-nos a nós. Por isso temos de por um ponto final e
propomos três medidas:

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. Aumento da licença de maternidade/paternidade gradual até aos dois anos, após o
nascimento do filho. Durante as primeiras vinte e oito semanas (sete meses), deve receber
100% do vencimento e até ao final da licença diminuir para 80%.

2. Criação de um cartão de apoio social à maternidade, onde é inserido um plafond que
apenas pode ser gasto em bens essenciais para os recém-nascidos (em farmácias e em locais
de venda de bens alimentares e /ou bens de higiene) até pelo menos dois anos após o
nascimento da criança.

3. Em relação ao envelhecimento da população, propõe-se baixar a idade da reforma (60
anos) a fim de aumentar o emprego jovem e evitar a emigração. Neste âmbito deve
proporcionar-se aos jovens o seguinte: casas, terrenos (agrícolas, florestais) ou
estabelecimentos comerciais potencialmente devolutos, que pertençam ao Estado, para a sua
exploração. Inicialmente seria necessário apoio financeiro do Estado e/ ou parcerias com
bancos e, aquando do início do lucro, pagar rendas simbólicas.

