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participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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Identificação da Escola:Agrupamento de EScolas de Gouveia
Círculo: Guarda
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Num mundo em transformação e cada vez mais globalizado, muitos dos
problemas com que se defrontam as sociedades contemporâneas têm
origem em questões relacionadas com a demografia.
Portugal debate-se com um conjunto de problemas demográficos que se
fazem sentir aos mais diversos níveis. De entre eles destacam-se o declínio da
fecundidade, o envelhecimento e a emigração.
Face a esta dura realidade e tendo em conta a situação financeira do nosso
país, é necessário desenvolver algumas medidas destinadas a contrariar a
situação.

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

1. A resolução do problema da baixa natalidade passa pela
implementação/reforço de uma verdadeira política natalista, que tenha em
atenção a concessão de facilidades para o apoio parental aos nados-vivos e
o incremento de apoios económicos à família, em particular, a redução do
IVA dos produtos destinados aos bebés e a possibilidade das famílias com
filhos arrecadarem uma percentagem do IRS pago ao Estado.

2. Na qualidade de um dos países mais envelhecidos da Europa, Portugal
deve dar assistência aos seus idosos, pelo que o desenvolvimento de um
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leque alargado de serviços sociais de apoio a esta população envelhecida
seria deveras importante. Neste âmbito, seria importante aproveitar alguns
dos aspectos positivos de possuir uma população envelhecida, apostando na
formação profissional em áreas ligadas da gereatria.

3. Os elevados valores percentuais de emigração, na maioria das vezes em
consequência da falta de oferta laboral, apontam para a necessidade
imperiosa de criar postos de trabalho. Assim, urge a necessidade de serem
tomadas medidas de discriminação positiva que permitam combater o
abandono económico e social a que o nosso país tem estado sujeito,
procurando desenvolver parcerias entre o poder central e as autarquias para
a promoção do bem-estar da população e a criação de um ambiente
favorável de determinadas atividades económicas. Neste sentido propomos:
- A promoção de médias e pequenas empresas locais, especialmente as que
utilizem matéria-prima e mão-de-obra locais, nomeadamente através da
redução do IMI e do IRC. Em contrapartida as empresas comprometer-se-iam
a manter a sua sede nesse local, durante um período mínimo de 5 anos;
- A redução das portagens nas auto-estradas do interior.

