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 Secundária Públia Hortensia de Castro - Vila Viçosa
Círculo: Évora
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Num quadro de crise económica que agrava a situação demográfica do País é imperativo que
o estado, para inverter ou minimizar esta tendência, deva tomar medidas que de facto
fomentem a natalidade, promovam o emprego e melhorem as condições de vida das famílias,
em especial daquelas que efetivamente contribuem para o aumento da taxa de natalidade.
Entendemos que os jovens que querem constituir família sentem grandes constrangimentos
em virtude da incerteza face ao emprego e à estabilidade financeira. Mesmo assim alguns
decidem viver em comum mas, quanto aos filhos nem sequer podem pensar no assunto face
à grande dificuldade em fazer face às despesas mensais para sobreviverem.
Entendemos que do estado o sinal que é dado a estes jovens e a estas jovens famílias não
incentiva à natalidade pois não apoia nem incentiva as famílias a terem filhos, pelo contrário
incentiva os jovens a emigrar em vez de os ajudar a ficar no país.
As medidas que agora propomos visam atenuar as dificuldades sentidas pelos jovens e pelas
empresas no sentido de permitir a cosntituição de famílias e o aumento efetivo da natalidade.
Entendemos que o melhor antídoto para a crise é o incremento da natalidade pois, só com
mais população ativa, com maior criação de riqueza é que o país pode ser mais rico e
competitivo e não com cortes no investimento ou na despesa por vezes essencial ao bem
estar da população.

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

1. Incentivos fiscais às famílias com dois ou mais filhos: apoio financeiro (redução de IRS, IMI,
segurança social); taxa de juros bonificadas para despesas relacionadas com o pagamento de
habitação e bens móveis e aumento do abono de família;
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2. Apoio às empresas que contratem jovens recém formados, principalmente portugueses
com vista à redução da taxa de desemprego e de emigração, redução na segurança social, no
IRC e comparticipação pelo IEFP no pagamento do venciamento nos primeiros anos.

3. Incentivos às empresas a nível nacional e local: baixar o iva da restauração; disponibilização
de espaços municipais para instalação/ constituição de novas empresas para que posam criar
mais postos de trabalho.

