Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Vitorino Nemésio
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

As nossas medidas pretendem acima de tudo ser realistas, de modo a ir ao encontro das
necessidades da nossa população, dando potencial aos recursos do nosso país e
constituirem-se como uma maneira de contornar a crise demográfica com que nos
debatemos.
Acreditamos que o Estado deve oferecer comparticipações económicas e/ou materiais
indispensáveis a uma família, de modo a garantir a estabilidade e possibilitar os casais que
queiram ter filhos a o conseguirem fazer, e é nesse contexto que surge a nossa primeira
medida e o primeiro subtema: a natalidade.
A população mais idosa também não deve ser menosprezada, e deve-se apostar em
melhorar a sua qualidade de vida e conceder mais apoios. Desta preocupação surge a nossa
segunda medida e o terceiro subtema - o envelhecimento.
Por fim, e não menos importante, preocupados com o nosso futuro e com as dificuldades
que iremos encontrar, concebemos a terceira medida, pois achamos que devem ser criados
mecanismos de incentivo monetário de contratação de recém licenciados por parte das
empresas, ou seja, uma política do 1º emprego que, por sua vez, irá fomentar a fixação de
jovens, o que vem ao encontro do segundo sub-tema: a emigração.
Com a implementação destas propostas, pretendemos contribuir para a solução do problema
da crise demográfica, de modo a assegurar a sustentabilidade da nossa população e das
populações vindouras.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

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

1. Atribuição de subsídios, descontos, bónus, pacotes de apoio antes, durante e após o

nascimento de um filho(s)e do agregado familiar.

2. Promoção do cooperativismo das populações, centros de dia e, através das escolas, a
animação dos lares de idosos.

3. Incentivo a jovens empreendedores e a iniciativas para aproveitamento dos recursos nas
zonas interiores mais isoladas, nomeadamente incentivos fiscais , estímulo à contratação de
recém-licenciados e promoção de eventos.

