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:EB2,3/S Maria Isabel do Carmo Medeiros
Círculo: Açores
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Quando se aborda a questão da "crise demográfica", importa primeiramente entender as
questões que lhe estão na génese, e simultâneamente entender as consequências desta.
Achamos que é uma temática que tem sido passada para segundo plano, em função da crise,
da troika e dos sacrifícios exigidos para "salvar" o país, mas que se se mantiverem ou
agravarem as tendências atuais de comportamento demográfico (crescimento natural e do
saldo migratório), o país que se quer "salvar" tenderá a desaparecer e a situação económica a
se agravar. É assim urgente que se olhe para este problema de outra forma, que se perceba a
realidade do país, que não se olhe só o momento, mas as consequências que hão de vir a
médio/longo prazo, que é necessário uma aposta séria nas políticas demográficas se
queremos evitar um problema maior do que aquele que estamos a viver.
Não podemos combater este problema sem apostar em políticas sérias de natalidade e de
emprego, que permita reduzir o número de emigrantes, especialmente entre os mais jovens e
possa atrair imigrantes para o nosso país.
Poderíamos enumerar medidas surreais, mas tentámos ter sempre presente a situação
económica do país e a política do fazer-se mais com pouco, daí que tenhamos optado por
políticas exequíveis, que no total do orçamento do estado representem um esforço
relativamente reduzido, mas lá está, enumerar-se medidas sem saber o orçamento disponível
para elas é sempre algo difícil de se fazer, ou, porventura, bem mais fácil.

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

1. Possibilidade de reforma antecipada (60 anos) a um dos membros do casal, em situações
em que tenham três ou mais filhos.
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2. Isenção da carga fiscal ao nível do imposto sobre a habitação - IMI (em casos de habitação
própria) ou apoio ao arrendamento a casais com dois ou mais filhos antes dos 30 anos.

3. Apoio a empresas que produzam bens em que o país não é auto-suficiente (importa),
diminuindo-lhes a carga fiscal (IRC) por um determinado período de tempo (em função da
receita anual da empresa).

