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:Instituto de S. Tiago, Cooperativa de Ensino CRL
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

É certo e sabido que o país atravessa uma das mais duras crises demográficas,
o que faz com que os jovens saiam do país, os idosos não tenham reformas
adequadas e passem a ser a faixa etária predominante. A natalidade, ou a falta dela, é
também um grave problema social, tornando a população ainda mais envelhecida.
Mas o que é isto de crise demográfica? Uma crise demográfica é, de uma forma abreviada,
causada por períodos de grandes quebras populacionais, geralmente de curta duração,
provocada por uma forte subida da mortalidade e recuo da natalidade.
Hoje em dia, é cada vez mais frequente, na sua maioria, os jovens procurarem
melhores condições de vida fora do país, condições essas que passam por questões
financeiras, laborais e até mesmo familiares.
Com o aumento da emigração, a natalidade no nosso país diminuirá ainda mais,
tornando-o mais envelhecido. A diminuição da população ativa provoca, então, um
decréscimo significativo do valor das reformas, consequente da redução do número de
pessoas a descontar para o Estado.
Para que se possa contrarirar Esta Crise Demográfica, cosideramos só haver dois caminhos: o
do aumento da natalidade e a diminuição da emigração. Para que isso aconteça é
imprescindível haver condições que permitam ou pelo menos facilitem os casais terem filhos;
e para que se possa evitar a emigração tem que necessariamente se criar emprego.
É pensado assim que apresentamos as nossas medidas.

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.

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

1. Criar condições para um casal em que um dos cônjuges esteja fora do país, de
modo a modificar os rendimentos familiares, de acordo com a composição do
agregado familiar.

2. Criar estabilidade profissional.

3. Aumentar o tempo de licença de paternidade.

