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: Colégio do Castanheiro
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, em que os casais jovens optam por não ter filhos,
pois consideram que não têm condições, sobretudo económicas, para isso, urge criar medidas
que alterem este estado de coisas e que mudem as metalidades, para que possamos ver as
nossas escolas cheias de meninos e meninas ávidos de conhecimento. Para além disso, urge
combater a emigração dos nossos jovens que, neste momento, só têm sucesso no exterior.
Quando aumentarmos a população ativa, vamos, certamente, aumentar a taxa de natalidade
e, por conseguinte, dar mais apoio aos nossos idosos / reformados e àqueles casais que
gostariam de ter mais filhos mas, atualmente, só têm um ou dois no máximo.

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

1.

Desenvolver políticas de fixação de jovens no nosso país, contrariando a emigração

através da criação de emprego, dando mais apoio à investigação de modo a que os bons
desenvolvam as suas capacidades/projetos dentro de portas.

2. Combater o envelhecimento criando políticas de natalidade que incentivem os jovens
casais a ter mais filhos.
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3. Desenvolver nas nossas universidades cursos práticos que permitam colocar no mundo do
trabalho jovens competitivos, aumentando assim a população ativa.

