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 Profissional Agostinho Roseta
Círculo: Portalegre
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Após a realização da sessão escolar, foi votado o projeto intitulado - Todos somos poucos, e
muitos fazemos a diferença!
Esta iniciativa consiste na apresentação de uma série de propostas que incidirão sobre as
familias de forma direta e incisiva. A crise demográfica que assistismos na zona euro é uma
temática de maior importância, ela tem reflexos nas nossas vidas, no presente e no futuro das
gerações vindouras. Sendo Portugal um dos países com uma baixa taxa de natalidade entre os
países da zona euro, é de maior importância apresentar soluções que sejam exequiveis no
quadro recessivo em que o país se encontra. Foi nesta perspetiva que apresentamos as nossas
propostas, após um debate aberto e profiquo na busca de soluções imediatas, na tentativa de
resolver um dos maiores dramas da sociedade contemporânea.

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

1. Aumentar o valor do abono de familia

2. Reestruturação do programa - PORTA 65 jovem.

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.

3. Alteração das taxas de IRS

