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 DAS FLORES
Círculo: AÇORES
Sessão: SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

A temátic da demografia é assaz pertinente se considerarmos o estado demográfico do nosso
país: uma população paulatina mas inequivocamente a envelhecer, uma juventude que se
apresenta quase que em fuga para outros destinos e uma taxa de natalidade que reflete as
duas realidades atrás narradas. As medidas abaixo têm como objetivo ajudar a debelar estas
problemáticas.

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

1. Políticas de incentivo à imigração e de fixação populacional;
Uma forma bastante eficaz de aumentarmos significativamente a demografia do nosso país
consiste na imigração e, desta forma, em políticas para aliciar os estrangeiros a deslocarem-se
para o nosso país, com o objetivo de aqui fixarem a sua residência. Esta medida baseia-se
principalmente na sensibilização para uma melhor exploração de setores de trabalho aos
quais foi dada pouca importância. Para além disto, é de grande relevância fixar a nossa
população jovem, por exemplo, através do melhoramento dos programas de estágio após
conclusão do ensino superior, que facilitem as posteriores contratações (taxa de
empregabilidade elevada).

2. Construção de uma economia atrativa que garanta um posterior aumento da natalidade;
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É de grande interesse a construção de uma economia “saudável” que garanta posteriores
facilidades no aumento familiar. Assim sendo, é fundamental resolver a crise, uma das
medidas seria, então, as deduções fiscais. Os impostos pagos ao estado por parte das
empresas privadas, diminuiria consoante o número de empregados. Ou seja, mais
empregados resume-se em menos impostos empresariais e em menos desempregados.
Assim, os rendimentos familiares aumentariam e os casais ganhariam interesse em terem
filhos, contribuindo para o aumento da taxa de natalidade do nosso país.

3. Sensibilização dos indivíduos para asseguramento de gerações futuras.
É necessário mudar mentalidades, ou seja, instruir as pessoas no sentido de que é essencial e
eficaz, para o nosso país, a construção de famílias.Aumentar a natalidade garante o futuro da
sociedade portuguesa, assim sendo, deve apostar-se na educação das faixas etárias em
escolaridade obrigatóriade forma a que,no futuro, estes procurem atingir os objetivos
relativos à vida pessoal e consequentemente, construção de família.
Em suma, garantir a instrução dos nossos jovens é garantir o futuro do nosso país,
combatendo assim a crise demográfica.

