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 e Secundária da Guia
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Nenhum destes problemas, como em qualquer crise, pode ser resolvido de imediato,
memdidas a serem implementadas hoje, só terão impacto na economia e crescimento do
pais, num prazo de 20 anos.
A crise demográfica está diretamente relacionada com a baixa natalidade no pais e é ciclico:
Baixa natalidade -> População envelhecida -> Pouca população ativa -> Crise demográfica ->
Sistema de segurança social frágil -> Emigração.
Com estas nossas propostas iremos abordar cada um dos parâmetros desta crise
demográfica: a natalidade, a emigração e o envelhecimento.

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

1. A Natalidade
Obrigatoriedade de uma licença de pelo menos 16 semanas, 8 das quais antes do parto e 8
semanas após o parto. A esta licença acresce um período de 1 ano, facultativo, para a mãe e 6
meses para o pai, a gozar sem interrupções e nunca em simultâneo.
Relativamente à remuneração, só será afetada nas primeiras 16 semanas a mãe passa a
receber 80% do seu salário. O resto do tempo de licança será recebida na totalidade.
No caso do tereciro filho, a mãe passa a receber os 100% nas primeiras 16 semanas de licença
e o dobro do seu salário no ano de licença de maternidade.

2. A Emigração

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.

Resultado da insegurança das famílias em relação ao futuro, estas optam por emigrar em
busca de melhores condições de vida, optam por emigrar para países em que podem realizar
a sua função na economia como consumidores, e onde conseguem ter meios financeiros para
tal.
Para travar os fluxos migratórios nitidamente exagerados e prejudiciais ao pais, é urgente a
criação de emprego, para isso propomos: uma maior quantidade e qualidade de incentivos às
empresas, para que estas possam expandir-se e criar emprego, para que possam aumentar o
seu volume de negócios e para poderem contribuir mais para o Estado.
Uma maior aposta no setor da Agricultura, pescas e energias; no setor dos serviços, é preciso
aproveitar os recursos que o território nos oferece.

3. O Envelhecimento
Face ao progressivo aumento da esperança de vida, de forma a manipular um pouco as taxas
de envelhecimento, aumentando a população ativa, propomos um aumento da idade de
reforma, bem como uma revisão dos critérios para a reforma por invalidez.

