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 de Campo Maior
Círculo: Portalegre
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Nos últimos anos Portugal tem enfrentado uma crescente e infindável crise financeira. A
população portuguesa enfrentou no último ano uma taxa de desemprego de 15,7% que
acarreta a pobreza e uma grave crise social. Com a diminuição do poder financeiro que cada
português sofreu, não é possível a ninguém, por mais que queira, construir um futuro, um lar
ou uma família. Portugal é um país envelhecido, onde nascem cada vez menos crianças e
onde os jovens, que ainda temos, vão embora, construindo a sua família, o seu futuro e os
seus sonhos onde seja possível, e em Portugal não é certamente.
É urgente tomar medidas. Portugal está pobre, não só economicamente. Portugal está pobre
em pessoas e, pior, em jovens. A este ritmo, Portugal está condenado. Temos de inverter esta
situação, diminuir o número de emigrantes e aumentar a população jovem portuguesa. Isto
só será possível se apostarmos na melhoria da qualidade de vida da população, e se dermos,
primeiro, benefícios e apoios às famílias com mais de dois filhos, de forma a incentivar o
aumento da natalidade.
Existem ainda aqueles que desejam formar uma família, mas não o fazem, porque têm medo
do futuro. Não encontram em Portugal estruturas que os apoiem e os ajudem quando
tiverem os seus filhos e chegar a altura de os educarem da melhor maneira. O que acontece
muitas vezes é que os ditos casais vão procurar, noutros países, as estruturas, as escolas e as
condições mais favoráveis ao aumento do seu agregado familiar. Assim, seria também
benéfico diminuir o número de emigrantes, através da criação de medidas que tornem
Portugal um país mais apetecível à estadia de todos nós e das nossas famílias.

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

1. Melhorar as condiçoes de apoio parental e atribuir benefícios fiscais a famílias com mais de
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dois filhos.

2. Melhorar as redes públicas de ensino pré-escolar e infantário.

3. Promover medidas de combate à emigração.

