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: Agrupamento de escolas de Ovar Sul
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Desde o início que os candidatos ao parlamento dos jovens desta escola tiveram consciência
que o tema era demasiado complexo para que pudesse ser resolvido através de três medidas.
Assim, temos consciência que as que apontamos no nosso projeto de resolução se destinam,
apenas, a uma primeira aproximação aos domínios que consideramos prioritários.
Sabemos, também, que as medidas que propomos terão, em grande parte, que ser
suportadas pelo orçamento de estado, pelo que nenhuma será viável se não assentar numa
economia dinâmica, capaz de gerar empresas, empregos e, consequentemente, receitas
fiscais e contribuições para a segurança social. Nesta perspetiva, entendemos que,
previamente, a elevada carga fiscal que atualmente pesa sobre os portugueses terá que
começar a ser reduzida e, no nosso ponto de vista, logo que tal possa começar a acontecer,
deverá sê-lo de forma seletiva e direcionada para as medidas que propomos.
Esclarecido este ponto, entendemos que os problemas demográficos com que o país se
debate, na atualidade, deverão ser atacados, prioritariamente, pelo lado da natalidade, ou
seja, torna-se urgente que se ponham em prática medidas “amigas” da natalidade, quer no
plano fiscal, quer no plano de incentivos diretos à maternidade / paternidade. Em paralelo,
terá que ser feito um esforço, não só para que os jovens de hoje se fixem no país e tenham
condições para ter cá os seus filhos e que estes também tenham cá os seus, mas também
para povoarem um país desigual, com um interior deprimido, desertificado e envelhecido.

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

1. Subsidiar rendas de casa e bonificar juros do crédito à aquisição de habitação, de forma
progressiva, para famílias que tenham 2 ou mais filhos, a par de deduções ao nível do IRS com
base no mesmo princípio.
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2. Alterar a legislação laboral no sentido de aumentar o tempo de licença de maternidade,
estendendo-a até que os filhos atinjam a idade escolar e introduzir o direito dos progenitores
à flexibilização dos seus horários de trabalho.

3. Diminuir a taxa de emigração, criando postos de trabalho. Modernizar e industrializar as
diversas aldeias e vilas pouco aproveitadas para, assim, criar postos de trabalho. Isso fará com
que as pessoas desempregadas e sem caminhos viáveis para o futuro que vivam no litoral se
movam para o interior, ao invés de emigrarem. Esta proposta permite criar famílias e diminuir
a proporção de idosos nessas regiões. Para ajudar este processo sugerimos a diminuição da
taxa de IRC para empresas que se fixem no interior.

