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 Eng.º Acácio Calazans Duarte
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Perante a diminuição progressiva da taxa de natalidade (em Portugal o Indíce Sintético de
Fecundidade foi de 1,28 em 2012, quando deveria, no mínimo, ser de 2,1 para garantir a
renovação de gerações), com todos os problemas estruturais que cria a longo prazo, é
fundamental criar condições para que o fator económico não seja o principal motivo para as
famílias não terem um maior número de filhos. Por outro lado, perante a realidade atual, em
que, na maioria dos casos, ambos os elementos do casal trabalha, é fundamental que haja
condições para que os seus filhos possam ser educados, independentemente do horário de
trabalho dos pais, que muitas vezes funciona por turnos, em horários variáveis.
Não bastando o facto de a taxa de natalidade estar a diminuir e a esperança de vida a
aumentar, com o consequente aumento do envelhecimento da população, ainda temos, num
país em crise, um elevado número de jovens formados a emigrar, para poderem trabalhar,
quando deveriam ser estes o futuro do país, que está a desperdiçar recursos importantíssimos
ao não criar condições para a sua fixação.

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

1. Diminuir gradualmente os encargos, per capita, das famílias com 3 ou mais filhos.

2. Criação de condições para o aparecimento de projetos de empreendedorismo, destinados
especificamente para os jovens

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.

3. Funcionamento de jardins de infância em horário contínuo de 24 horas, podendo os
utentes optar por pagamento em mensalidade ou por número de horas de utilização

