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: Básica e Secundária de Fornos de Algodres

Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

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

Subordinado à temática "Crise demográfica (emigração, natalidade, envelhecimento)", foi
apresentada uma única medida que pretende apontar alguns caminhos para ultrapassar a
situação atual em que nos encontramos e dar resposta à problemática supra-referida.
A medida exposta tem como objetivo a concretização de uma série de ações pragmáticas
que possibilitem a implementação de uma política efetiva e sistemática que inverta a crise
demográfica que o país vive.
Assim, por um lado, apontamos para a mobilização de fundos da UE que fossem
canalizados para a criação de postos de trabalhos em diferentes áreas. Paralelamente a esta
iniciativa, diminuiríamos a idade da reforma para permitir que os jovens ingressassem no
mercado de trabalho e não fossem obrigados a emigrar. Desta forma, tendo equilíbrio laboral,
os jovens mais facilmente constituiriam família.
Quanto ao incentivo da natalidade, procuraríamos aplicar benefícios fiscais às famílias com
dois ou mais filhos, aumentaríamos a licença de maternidade para um ano (como sucede em
certos países europeus) e reduziríamos o número he horas de trabalho para as mães, no ano
seguinte à licença.
Por outro lado, aumentaríamos os salários de forma a incentivar o consumo interno
porque consideramos que qualquer trabalhador tem de ser bem remunerado. Tentaríamos,
igualmente, fomentar a criação de "clusters" económicos ligados às altas tecnologias que
permitissem que Portugal se especializasse numa área específica e aumentasse as
exportações. Apostaríamos, também, no desenvolvimento do turismo porque consideramos
que o nosso país tem grandes potencialidades.

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.

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

1. Concretizar uma política efetiva e sistemática que permitisse uma inversão da crise

demográfica atual (mobilização de fundos da UE para a criação de empregos; diminuição da
idade da reforma; aumentos salariais; incentivos financeiros para aumentar a natalidade;
benefícios fiscais para as famílias com dois ou mais filhos; redução do número de horas de
trabalho, …)

2.

3.

