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 da Praia da Vitória
Círculo: RAA
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Hoje em dia deparamo-nos com o problema da baixa natalidade. São cada vez mais os casais
que não querem ter filhos ou que optam por ter apenas um filho. Várias são as razões para
esta decisão, salientando-se, entre elas, os baixos rendimentos e a falta de tempo para
dedicar aos filhos. Por isso, propomos um incentivo à natalidade através de prémios de
nataliadade e redução dos horários de trabalho dos pais. Pertendemos propôr mais
benefícios/prémios para que as famílias tenham melhores condições, para terem a iniciativa
de criarem uma família maior e poderem estar mais presentes no desenvolvimento dos filhos.
Também temos consciência de que optar por ter filhos é uma decisão que acarreta muitas
despesas, sendo que os filhos estão durante cada vez mais tempo a cargo dos seus pais.
Assim, propomos um aumento do apoio à educação, alimentação e saúde das crianças, que
consistirá no aumento dos abonos de família, aumento dos subsídios de alimentação e
suprimir os custos médicos e medicinais a recém nascidos e mesmo crianças em idade
escolar.
Por último, e tendo em consideração que a maioria dos jovens tem dificuldade em aumentar
a sua família porque continua a viver em casa dos pais, não tendo condições para ter a sua
própria casa, propomos políticas imobiliárias para jovens empreendedores. Temos como
objetivo diminuir os custos de arrendamento de habitações e menos juros à habitação para os
jovens que concorram a concursos de empreendorismo, criando o seu próprio emprego. Este
jovens receberiam, não apenas o prémio para criarem a sua própria empresa, como teriam
também benefícios em relação à habitação, ficando com a possibilidade de criarem uma
família na sua própria casa.

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

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.

1. Prémios de natalidade e redução de horário de trabalho dos pais.

2. Aumentar os apoios à educação, alimentação e saúde de crianças em idade escolar.

3. Políticas imobiliárias para jovens empreendedores.

