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Identificação da Escola:Escola Profissional INETESE - Pólo de Ponta Delgada
Círculo:
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias de hoje, o nosso País tenta atravessar um obstáculo complicado - Evolução. Portugal
nos últimos anos tem vindo a regredir, tornando-se um ciclo vicioso. Cada vez mais os
cidadãos estão a emigrar, principalmente os jovens, e sem estes não há natalidade. Neste
momento a nossa pirâmide etária está representada de forma contrária, a sua base (crianças)
está estreita, enquanto no seu topo (idosos) está larga. De forma a inverter esta situação, o
Estado Português terá que começar a incentivar de forma a poder colher frutos no futuro.
Para isso têm que transmitir à progenitora que o presente do seu filho está seguro, assim
como o seu futuro, e que o País irá precisar dele. Quando somos jovens, desejamos estar bem
economicamente no futuro e se reparamos que iremos ser melhor compensados no
estrangeiro não temos medo de arriscar, porque faz parte de nós arriscar. O Estado Português
só tem que mostrar que vale mais a pena arriscar no seu país de origem, e para isso temos
que ter noção dos excessos que temos e diminui-los de forma a sustentar o que temos em
falta (a nível profissional), ou seja, temos que racionalizar os recursos que temos disponíveis.
Noutro nível diferente do estado de Portugal encontramos a saúde que dia para dia está mais
evoluída possibilitando assim que a esperança média de vida seja mais alta. De modo a não
ficarmos como neste momento estamos (mais idosos do que crianças/jovens) isto tem que
funcionar como um ciclo, pois quanto mais alta for a natalidade, mais haverá crianças por
cada um idoso, logo o envelhecimento irá diminuir. E assim Portugal conseguiria sair desta
Crise Demográfica. Sim, esta Crise tem saída, basta sabermos racionalizar, com as medidas
Vamos Ter um Filho, Desempregado Vira Empregado e Não à Emigração.

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

1. Medida Vamos Ter um Filho - Cada casal que decida ter um filho deverá receber do Estado
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em cada mês, num período de 2 anos 25% do total do vencimento do casal (onde terá que ser
apresentado no Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares documentos relacionados
com o filho respeitantes aos 25% recebidos), terá o direito a mais 20 dias de férias e os casais
que recebam igual ou inferior ao valor de um ordenado mínimo, terão prioridade nas vagas
para creches ou jardins-de-infância públicos.

2. Medida Desempregado Vira Empregado - Por cada desempregado que a empresa contrate
ou Português que esteja no estrangeiro a sua Taxa de Segurança Social (por parte da
entidade) irá baixar 0,5% por cada contratação, podendo diminuir no máximo até 7%.

3. Medida Não à Emigração- Diminuir a emigração dos jovens através da criação de postos de
trabalho apostando no setor primário, especificamente na agricultura e pesca.

