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 E.B.2,3 de Canedo
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As três medidas abaixo apresentadas constituem estratégias para ultrapassar a crise, sendo
complementares no seu propósito. A necessidade de aumentar os níveis da taxa de
natalidade é urgente para renovar as gerações, salvaguardar a prosperidade e satisfazer as
necessidades do mercado de trabalho do país. Assim, também garantimos o aumento do
nosso mercado interno e desenvolvemos a produção nacional. Para sermos competitivos e
inovadores num mercado sem fronteiras, o investimento na educação é a chave para uma
melhor qualificação dos jovens, que devem estar preparados para enfrentar o futuro com a
esperança de superar a herança das gerações anteriores.

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

1. Promoção de políticas que favoreçam o aumento da taxa de natalidade e ajudem as
pessoas a conciliar o trabalho com a vida familiar, com mais apoios às famílias, concedendo
licenças paternais e acesso a habitação adequada a agregados familiares numerosos;
melhoramento e criação de novos espaços destinados aos jovens, para que vivam num
ambiente mais seguro.

2. . Desenvolvimento da produção nacional, apoiando as indústrias nacionais e reforçando o
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investimento na agricultura, de forma a tornar o país autossuficiente em bens essenciais,
diminuindo assim as importações e as despesas do Estado.

3. Maior investimento na educação dos jovens, de forma a obterem uma qualificação mais
diversificada e adequada às necessidades do mercado de trabalho. A proximidade entre as
escolas e as empresas, a aposta na formação contínua e em projetos inovadores poderão
ajudar o país a tornar-se mais competitivo e a ultrapassar a crise.

