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 de Velas
Círculo: Região Autónoma dos Açores
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica em que o país se encontra é, na sua maioria, devido a fatores internos.
Por exemplo, o envelhecimento da população, pois a comunidade de pessoas idosas está a
aumentar progressivamente de ano para ano o que leva a uma grande diminuição da
população ativa e a baixa percentagem de natalidade, que também afeta os problemas
demográficos do país. Estes fatores estão interligados e, assim sendo, são precisas medidas
contra estes problemas que estão a levar o nosso país a uma enorme crise demográfica.
Para contornar estes problemas, existem algumas soluções como aumentar os rendimentos e
reduzir os impostos sobre famílias com filhos para que haja um encorajamento a compor
família; aumentar as deduções fiscais e aumentar subsídios relacionados com educação,
saúde, habitação e alimentação para famílias com filhos, isto leva a que os pais não tenham
receio de não ter capacidade suficiente para promover um bom futuro académico e uma boa
qualidade de vida aos seus filhos; criação de uma lei em que as grandes e médias empresas
possam contratar uma percentagem de recém-licenciados, dessa forma contribuir para o
crescimento económico do país gerando maior riqueza dando assim maior qualidade de vida
para existir um crescimento demográfico.

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

1. Aumentar os rendimentos e reduzir os impostos sobre famílias com filhos.

2. Aumentar as deduções fiscais e aumentar subsídios relacionados com educação, saúde,
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habitação e alimentação para famílias com filhos.

3. Criação de uma lei em que as grandes e médias empresas possam contratar uma
percentagem de recém-licenciados.

