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Identificação da Escola: Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas-Carmo
Círculo: Madeira
Sessão: Regional

Projeto de Recomendação:

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

Dada a situação atual em que o nosso país se encontra: registando uma descida brusca da
taxa de natalidade nos últimos 30 anos, em consequência do número elevado de emigrantes
registados nos últimos tempos, Portugal está neste momento a caminhar para o agravamento
do duplo envelhecimento da sua população.
Tendo em conta a situação do nosso país, apresentamos as seguintes medidas:

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

1.
Para quem tiver dois ou mais filhos, seriam salvaguardadas as refeições e o passe
escolar em função do escalão social atribuído, tendo em conta que esta medida, seria revista
regularmente (período a estipular entre 3 a 6 meses).

2.
“Programa de Inserção de Desempregados de Longa Duração”: incentivar num
programa de nove meses, adequando o mesmo às qualificações do candidato, a contratação
do mesmo pelas empresas, com a capacidade de renovação do contrato no fim do período
acordado, com o incentivo de isenção fiscal, para as empresas.

3.

Promover entre os jovens, que se encontrem em programas de formação durante os
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tempos livres, a interação com os idosos promovendo a ligação entre as gerações. As
atividades poderiam variar entre idas ao teatro, museus, parques naturais, idas ao
cabeleireiro, idas ao médico, etc. Este tipo de programas, contribuiria assim, para o
enriquecimento cultural dos jovens e a valorização dos idosos.

