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 Integrada dos Biscoitos
Círculo: Açores
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas propostas pelos deputados da EBI dos Biscoitos visam, essencialmente, debater
soluções que possam minimizar o decréscimo atual da população jovem, devido às baixas
taxas de natalidade, a falta de competitividade das empresas e, ainda, a quebra do poder de
compra dos trabalhadores, nomeadamente os que trabalham na função pública, que se
reflete na economia local.

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

1. Aumento do subsídio de apoio à natalidade, pois só com apoios é que se conseguirá
encorajar os casais a terem mais filhos. Se não se contrariar este facto, as escolas terão
tendência a fechar e, além disso, assistir-se-á a um envelhecimento da população

2. Apoio às empresas na contratação de pessoal qualificado para os seus quadros e na
aquisição de maquinaria mais eficiente, logo os seus produtos terão melhor qualidade e mais
oportunidade de entrada nos mercados, aumentando, assim, as exportações.

3. Devolução dos subsídios à função pública e a sua progressão na carreira, contribuindo para
um melhor desempenho dos funcionários, uma vez que, ao verem aumentado o seu poder de
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compra, terão maior motivação.

