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 Básica e Secundária de Freamunde
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

De modo a alterar a crescente tendência de emigração por parte da população portuguesa,
principalmente dos jovens que após anos de estudo não vêem uma oportunidade de
positivamente integrarem o mercado de trabalho lusitano e movem-se para o estrangeiro;
de modo a aumentar a rentabilidade de Portugal , fomentando a sua economia , em espaços
com potencialidades e pouco aproveitados; considera-se que a implementação de empresas
no interior do país, através da promoção e financiamento de projetos poderá estimular a
produção endógena de cada região, criando mais emprego, atraindo os jovens para estas
áreas. Deste modo, considera-se que para além de se criarem oportunidades para os jovens
tornando-os economicamente ativos dentro do seu país, evitando a emigração, a medida
proposta poderá contribuir para o repovoamento e rejuvenescimento populacional, assim
como para o desenvolvimento e crescimento económico do país, e em particular dessas
regiões.
Nas últimas décadas vimos diminuir drasticamente a taxa de natalidade, atingindo um índice
sintético de fecundidade que não permite a renovação das futuras gerações, o que
acompanhado por um aumento da esperança de vida, conduz ao aumento do índice de
dependência, diminuindo a sustentabilidade potencial. A tudo isto acresce a baixa
produtividade/competitiviodade da nossa economia. É fundamental que seja o próprio Estado
o "garante" da efetiva promoção de medidas de incentivo à natalidade, através da melhoria
das condições de assistência materno-infantil, dinamizando estratégias de melhoria e apoio às
famílias com bebés. A redução de impostos, tais como o IRS de 20% à coleta total, por cada
filho, poderá ser uma iniciativa para promover a natalidade, na qual o Estado reconhece o
papel fundamental que os pais têm enquanto trabalhadores e produtores de riqueza.
Há que tomar medidas e atitudes urgentes, se queremos contrariar estas tendências e fazer
de Portugal uma rampa de lançamento que apoia a juventude e que reconhece que esta fará
a diferença na sua nação.

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

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.

1. Implementar empresas no interior do país, através da promoção e financiamento de
projetos que estimulem a produção endógena de cada região, criando mais emprego,
promovendo a fixação dos jovens nestas áreas que constituem um enorme potencial.

2. Reduzir o IRS de 20% à coleta total, por cada filho.

3. Baixar os preços referentes aos produtos dos bebés ao IVA mínimo.

