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 PROFISSIONAL DE FERMIL, CB
Círculo: BRAGA
Sessão:SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

Os problemas económicos e sociais que o mundo enfreta tiveram um forte impacto em
Portugal, afetando todas as camadas da população de diferentes formas.
A dimunuição do poder de compra, resultante de um conjunto de fatores, como o aumento
do desemprego e a dimunição dos salários dos funcionários públicos , tem causado custos
incalculáveis na economia e sociedade portuguesa. Isto tem gerado enormes vagas de
emigração, nas quais se incluem muitos jovens, na sua maioria com formação qualificada e
especializada. Todos estes problemas geram ainda mais problemas, dos quais se destacam: a
baixa taxa de natalidade, o envelhecimento da população e a desertificação das zonas mais
interiores.
Exigem-se assim medidas politicas que promovam: - o acesso ao primeiro emprego com o
estabelecimento de vínculos laborais que levem a uma estabilidade e segurança necessárias à
organização da sua vida pessoal; - a criação de emprego e o incentivo à instalação de
empresas e familias em zonas interiores mais desertificadas, o que também permitirá um
maior apoio à população mais idosa.
Das considerações acima transcritas propõem-se as seguintes medidas.

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

1. Desenvolver medidas de cariz fiscal e laboral e mais apoios da segurança social (abono de
família) para estimular os casais a terem mais filhos e a fixarem-se no interior, combatendo a
desertificação e o isolamento da população mais idosa, criando associações que os
acompanhem e apoiem.
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2. Incentivar a compra de produtos nacionais, estimulando o empreendedorismo e a criação
de novas empresas, gerando postos de trabalho, através da redução das contribuições fiscais
(IRS, IRC e IVA) e das taxas das SCUTS.

3. Incentivos laborais direcionados aos jovens com a promoção de estágios profissionais, que
progressivamente permitam assegurar a continuidade do trabalho jovem.

