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:Secundária Domingos Rebelo
Círculo: R.A.A
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Um dos grandes problemas da nossa sociedade é a falta de emprego que se tem verificado no
nosso país e que leva ao aumento do número de pessoas em risco de pobreza e exclusão
social. Atualmente, na União Europeia, vinte e três milhões de pessoas estão desempregadas,
o que equivale a 10% da população ativa.
A emigração provocada pela crise, o envelhecimento e uma baixa natalidade levaram Portugal
a perder em dois anos cerca de 90.000 habitantes. A saida, em grande número, dos jovens
qualificados diminui a população ativa e baixa a produtividade.
Desta forma propomos as seguintes medidas:

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

1. Incentivar os casais a terem mais filhos, através da atribuição de prémios financeiros, com o
objetivo de aumentar a taxa de natalidade em Portugal;

2. Os casais que têm três ou mais filhos, a reforma deveria ser antecipada para os sessenta
anos, sem perda de direitos.
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3. O governo deveria criar programas de incentivos financeiros às empresas, com o objetivo
de criar postos de trabalho para jovens recém formados com boas médias. Evitando que estes
emigrem.

